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 00081868 04 ץמ88סגתקפ ע618986 סס +תפ טס6א1} קסעטנסמפ 02 לתפ ע?סמלגלסטס/.
 19 םבפ 200/68166 38 תטתסעסטפ 66163008 גת תכתצ ם18668 2תב ט/801610ת21ו97

 85 1686 סצ טסתפת סג 8300898 2/?סעת0סמ8} 8 םעהס9106 86111 16981066 בת
 8006 0370168. (?ס+ 8 {ט11סד ?נס8למסתס 02 186ת6-טנס06 886 פתומסעטא 196 ,)

: : : 6 
 גור 1:8081891028 26 תצ סאטמ} טמוס85 ס?תסנשנ88 1061062968ג עס

 8 תסויס 0110383 טסעפ1סם} 966 תּבתטע (19233:102). עסע 8 קסמסעהו םטעטסע 03
 {ת6 8ססקס 01 להס8ס 1868 8566 00181מ (1928: ד,115?.} 11,7141:1 דט ,219?,),



: 

| 

 ףתס בתמסע68008 שסוסמ'פ 1868 תפס גת 6801930ת81 טסש188 1176 35 636619

 161160366 גם סב 13 ט8ני8 16 (02. ן{טסססצנסע 1965:11+1.).

 1411  ףתג2+ 2 טסזא 66891086 695868012117 10 טסמפת 8280318 6 סמס 4 16

 {1789 (14 םסל 8 23153) ןכעינ6 6615 סססא 38 תסס 0 ט8 (006066

 ןק8ני1סט1 2117 םוגניקני3 838 . אטה } טקסמ עה לת6 פלטג6} 04 טוב 1,6.} 6

 820156 10 כעס רמינטגתקפ 826 8ט0980ט6ח36 161,816 13 טסעי8שטניס 7825 1 תסטנממסס ;

 טיפ 62066688 00 עמסש 8666 טו סג לתפ 0ס085/ תמתס , 626ח06 1ליס 6

 םעסססמ9 014 םטטס} } טסניס 1688 11אסנצ טס אמסש !!ססניסא6 2420 6 6061 17

 סס ז'620ת66 סתנצ גת 988 טסנתפסטג2ני , 1661 58."

 ב.11,7 408 ֿבחקסנילפתספ 1206 02 טמס טסחהת גת טמס 110619ת 1686109 קטס6

 15 ט008:900ע66 סצ 986 תםהתס 8179 ?ס 106 ס00תז8096ש18010 ?סתֹל סתס1ס/66 גת

 קטט1198066 31001508 טסעאפ, םכתפוק טפץטסנלפעפפת 'טסתּפמ'פ למי .טפעס5ת =

 +300150} 1:5+ ?םנלפעלפממ 'סס 1980951216 0 ע3863 ףגי )יי ?ת6 תסנופ זחמפ/ 9,

 94 טמעמסשת סנינקנת, תבֿפ 2180 טססמ 508068998 120ע 186 טפעטֿפעטמעלפע ?סת6 קע6-

 טםרסתס גמ 31608180 טססעאפ 1800 606 תנמסטססמסת ס6ת?טניק (11. 783 תנ8104/ 2

 1799. 826 ץבפפנמ). 2 +868נ:תנ19 02 8 ם8ק8 {דזיסת 42800188 תספתנת םהקקסהניּפ סת

 2886 ך1 ,

| 
 =: טסנעעסגסמ (1928:3394..) 8650ע3068 גיםטמפע טגטנס ר שת 83ס09סש

 טסלשססמ תממ 2ת60 טסאפתמ 1ת 9038 1:0808066 טמסג1 80 16856 3460 668

 | ססםשטע-צ. 26 38 ףטגסא 80 קסגתספ סטג9} תסשסטסע} 9089 תפת, 900,} 268: 90
 טססא8. ?3תמ91:4 (1935:09) 660008טעמל88 לתהס סתנצ 8 םתב1ו קסניססםל2ק6 4

 צב00158 ס00049 טס1י6 גת 1809 90201110831/ 1043 טסתפמ. 26 63498 תטתמפצסט5
 ם280158 02 8800218 םִצ םטטמסנפ 02 0186/ 3100190 1116/80ט6 טס טמסנע 1684סע

 1 סמ טמט6ס טס0ע8' 31618 ס28868 טהנבסת 2168 ס11609660 ט998 טס תפם 228 0
 זסתסנ (19316.221724 ..).

 2516 +13 15 זקני 5 {סם6 0סז1769 1זסע טמס סטצפנטס תפתסשנינסנמ
 04 ט9סט8 בת םסעטמסנמ עטשסקס} תססעסו ?6א95} סם 906 034062 תפתס , 4868
 ם1לתסע ֿבמ 406 0)32819ת83 םסטנס אזםתחמנס פס0זנסס סי גמ 6 קבממג סט, 8

 ס2 386 116014ס6ז2268מ 18005) 80 621166 2662058 19 18 0566 גת עטס13 5018 0
 | סג 1401 8064 12100810 ססואמסתפ8הנ88 02 הבפמנ (22ססנ ףפתוסנוס צנ9568סעא1 1000-

 1105 ס9. 10 טס1מצס1סמ 19392:1771.).



 , הע יש עדי ירא ; רשי 52 זויער ר: שדה. - של: יא 240 ךדראדטעריזו עיר. --שייי

 1 ירושה יושבי הוא טסיו ערליי ייד שי יי ר יי יה אסור דא די יתר שארית
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 עזמטתפ 1

 ?40818116 02 ?הפ 1451 פנםמ 0 3

: 

| 
ָ 
ָ 
ָ 
ָ 
 ְו
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 | 0581 םפ?1סצדאס 188 ססעז סע גתווב 02 זת תאסש

 יידל לאה יד רידיירעקט יג ימיו יח טיפ קאהל הי חיי



 זנייזו ןוֿב הטכ טיב יריזנק ייד רטוז רב * חס יו
 יד ן רריווק ןריװ ןוז ןדנוביז יז טשה ןןַײװ } 0

 ליג יד סוג 0 .ןיבוטו יד ןוז ןןנעה טינשע יד :
 טנמיצ יצנ 7 לוט יי :: סט יה רב 3 2,רט- ע 7 :

 02 קט ןה יט טיט "ו ןוט : 5 ט6 5 'נ ן גיי |

 י {יעו יד ןייל ךיוע לִי ;נחרבח ליזי ןנעניב

 ךיז;ןויזו ישי לנו ןי ןבעה יו ןעד רייֵּב

 {ווות ןימ שט ןכערפט מת 5 ןויוי םריוג 3 ןיניי

 לאז טז! בוזנ לרוופ }  ןירד ?התרכבט סטרי ןב

 ןרעווש ללונ ןנצרןי טוה םרלרטד ישי 5 יב

 ּו

: 
ָ 
ָ 
ּ 
 ָו

 ָו

 ו

1 

= = 

= 

 ד ןייל ןזיוק םיורד טבונו שד ש+נ ןפוט רו 3
 | ףיורר טכייז יט שט | ן:ה ןקעוו ןטדיג }2

 , ןסןמשינטשוםהרז גר זיצ לי 8

 ,רשוו ןיוב} כיוה טוב שיתיד טױרז ןייק
 ןוד ןסעװ} לשוו הרב ןרלנוצ ביי ןנייב

1 

 ןות ןייוי טיה לדווע - טיה ןיןג| ןכיוט טווב שיזו יד
 ןוב טימ כלל יטקווּפּפינ

0 

6 5 

 גד ןיןצ} יו רעננ שויוו ןיש
 וי ןירד ווו שעןונ יד םד טע עה בייז בי

 26 ףװ טיינ ףיזפיוב טנהןנ ןוש שצ ןט יו
* 

 תקידב רעד טיפ ױטונ םייב 77 ןייר ןימיוג ריב ו-
 טנהוב טנה טיי ןוק שודנ) יד וגייע לב

 תדסטתפ 2

 ךי א יה ךיזצ ייד דת על די י :

 ;םטפ1ןנ8 סע 4 עאגםס סע ?ו0 קתסוו 4280/243 הסבטזא

 יה יי עי יא יי ער עא א ר יג עשיר איי עיר
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 גקחסע88 םספמגמ 00053848 02 83צ3ץ/-?סטני טמקהק108966 51068, 02 טמגסת

 לתפ {1:80 5166 0688 8 עסמעססטסס1סמ 01 606 9 04 םעתפ 0? 6 ס1לש 4

 אנבשסש (645 עסצ-תבטב68 191552ר1/4.,), ףמס {ס1רסטנתפ 8186 38 66 6

 19 ססת98ג05 טתפ 201106גתק טש3טטס| 14 ססעסא:

 50 +תם8ס םו1 ?תס םס00168 04 טמס ס8צ08 58411 אמסא 7 08
 שמס סג116 2 63118 2 וחס 964068 גמ 6 טניס801 0 6868

 יי ?ץ1068 םת8 7 סע תס} 08ט18} טתס 16850 04
 18 טנפפזתעסמ 186 קענס8ט8,"* ט88 סנסטקמס סטס 000/48 1ע248-

 18668 {עסמ 6 סע 180/0286 1חלס 408 180/1886 1
 25066082 {= 1366180177 ?סע 06 טטצנקס88 04 290085 תספווב

 {'שמצתנתק ?סע שסמפמ'} (00ת06ע22102) תפתפספ} 8008 64
 1נקמטנתק 200 1 אהפ 1+תנסעעפ48 9039 סתפ ט85 00000866 סע

 6 0200 תמטסנ טט68מ מ+2 ,{ 'תבֲע 15 תסחסעצ 08 8 01888122'}}
 800 928 8660ת0 ש85 60000866 סָצ טהס 080מ, סטמ 118518/ תמסטב
 5861 0+ למ6 הסנצ ססשוטמנשע 04 !אסעזופ, ד'9פ {'תגצ 3158 84

 (=006) קעספפניטס תנמ (045 םטאססַײ? 1708:105)), במט 1 פב גת
 ?מס טעס ?ם8ס טמפ6 106 2184 1יסטס8166 986 סלמפע 616 תסצ 80681 ,

 המס טמפס 926 ס?תסי 26762166 טת6 1159 616 תסס 167621. 1
 5816 עמבט 19 טסט18 09 שסצלמ שמנ16 00 ק1טס 188 זחט1916306 6

 ם6ת6110 04 פתח סצ ססאט1ת1מק טמסח טמ20 טמסצ 06 ?ס0טת6 בת
 386 תבמס 02 סצסעצ קסעפסג}, 200 1 שטננ1 קעב}צ טס ה1חנקמטצ 008 ?ס

 פק8ז6 תוס ?גיססת 6עע0ז8פ 206 {עסת תסמחס 1 6111 ססק1מ התס 82צ . ..

91516 826. 

 02. 1 אֿבתקפ 8,609

 002, טמסא. 22,304

 2104, תסטס. 29,9 םמס 5'28901 ססתפתפהעק 86 100

 םינהכה !ויחאס } טקהנ 8 סטפטסתּפַצ {סעװג12 02 ת00659}} 88 8

19 

22 

 "86 226 ססתפסעט691סמ 43 + 8 86260004064 "7מס הטסמסצ+ 18 8 66806מ0389 02
 +מס קננספלנצ ס18מ} 126 !טסעמּפתנזפ

 * ,ס2 18 9286 06016681 זוססעסש טסעװ 101 ם8נ2תצ. 1ס אהפ 1898
 1 ?0 1סעענלסעק 8644166 טצ ?מ6 1:66ג5מ 5טס841מ2 (= 0 רק 169

 . שטנתנסנסת 1991 399)ס13 2885 ) ,

 םסמסע1130 33918 04 םטע2199 1686עט868 4:86161ס0מ81וע/ {סע 00651מ264-
2 

 302 תםטטבמנ081 80201219, 19?0ת 1ע82818666 '2סמנ35'.



 א

 ?מס 41616 ק826 ססמס13668 אנ?מ טת20 08ת 06 00ת99/068 858 המת גתלעס- |

 םטס+310מ 90 606 6מ01ז6 טסעא , תהתסוק 8 5תסעפ 2858826, 2198+ גת זו מעסז 60 |

 גמ 3166158, םסתססעתנתק +תס סטנ11289נ08 סס ט6 הסנצ.

 ךתס 61616 ט826} 468 , ט0081668 תפמלנסתנתק טתס 2105 1םס טסעא 806 02 |

 +תס םטסתסז , 00ת68308 16/616ת06 90 לתס 800,068 01 606 טסצא, 198 ,1056123-

 08610ת 8280 8 קנסט8 נמטסס29נס0מ 20 61טנמ9 21168209.

 113  ףמס ןיס859 04 306 שסזא 00081898 04 למס ?011ס2

 (1) 8 במ:עססטס9310ת 806 9)) קפנפקזפקמפ ס0תס6זתנמק 406 1805 04 106

 ת601568 (886 664 פונט 1605

 ; (2) המת גתלעססטסלנסח םתס 2// קגזהקזיסקּפ םסתססנתנחק טתס עי 04 ט843ת2|

 6008 ְו |

 (3) ס1סטסת סמצםקצהקמפ ססמססעתנמק 608 1805 02 131206107 84

 (4) סמ6 עסנהקצפקמ (1סט-) שטמנסמ טסעטס8 85 8 ססתמבג53 סג 806 פת

 סעהסע98610ת טס 201106 ל86 טסמ+5מ68 02 ל06 טסס8} 826

 (5) פג 1ת86 ססתפנפפנתק 02 8 סתפ 1106 פטזומפעצ 0? 6800 קגניפקעפקמ.

 קמס 2686 04 +מס ם3נ0טץ-?סטילמ 8366 18 211156 טצ סמס קענתלסניפי

 669014מטגסת ס+ סת6 ס8'004 60096מ65 םתס ?טמסס1סגמ} 6 64 ק6 04

 1008ץ1} 62 -

 1.1 סמ 6מ8 11416 0886 04 2?תספפ תספמנת 6 ניס טמא +מ26 6

 םטלתסע'פ תפתס ט85 28ט730 986 1689. ד1זת ?ה6 ;1ת8הנ קגנהקזיפממ סע 986 קצנתלסע

 8 28 1010:06564 9229 תּפ א8פ ת2003 ם8עב8 ת20086מ8. אולתסטקמ תטנמסניסגפ 663

 םהע6 ססעתפ 3813 תהתס, שאס תבע 859ט86 אנלה 2 181 86ק66 01 הפפטײיבתס8 6

 986 82ט6גסע/ 02 סטע 9640 085 8 תבמ 04 ססמסנצוצ זסקטסהלנבסת טמס36 עטנסטפ גת

 +םפ תסםומ 04 טסשאבפ8 1בלט81 186 0016 טס 80062966 85 בט+תסענצבפנטט., זת

 טסמסי81 , גת 2ת 206 שהסמ טסס28 טסנע'8 640666גתקוצ זיבדיּפ , םתב 8 קע3מ968 טסעעא

 א םחס 486 8 04 06 ןקת3 2668 , 581061 םת48 1 1 וחי 6 8008 62



 ט85 ססחטהזיפלגטסו1} סאקסמפנצס} טס תנקס םפ8טתס 6889 סמנָצ 906 מסע6 ףו 66

 טסט)6 תםבטס 00000886 טסעאפ 104 טט011026308.4

 6 ם84 {טצצ+תכת 1016 9880 סטצ םטסמסי 6210ע/66 8 ט44616(0

 ךיסמטט8סנסת ?עסומ 926 2809 +תהס 986 קנינתלסעפ 016 תסז 2106 19 ת6069527 0

 884 םתצ 168תט91?ץנמק 66981158 +0 ת18 ת8/8-=-809 סטסמ 906 סג197 הס 189 1עסזמ--

 858 1ת0688 986 הטפמסצ 2309611 0816 1ת 166ת91?ץ1ת2 תהסס3 52ת081 02 שסע9

 1.39 ךמ +תס 953:066ח0ה ססםטטז} 6 אתסש 0? סשס 000158 80201258 6

 תבסטב 08ט38 תבססמסמ שמס 60830906 0386 262ט98. 2880 תמטג8 90 0/ 0

 םפססמסת 645 לתפ תםסטב 02 0260 (תסש םט08), !טמקבזצ,ג 806 קסעתהמפ 8150 04

 52102108. ןופ ט88 אמסשמ לס תפטס 0698 8 61863016 01 +מס ?8תסטפ 1:80275081

 (ת8מטנ 901סת0ת 800 02 082161 184:38, 19510-1573} 02, אמנקס11ס+מ 1917:282),

 8ת0 04 ?מס תכתס (תפמט? 10868 18891165, 19230-1572} ם+. ֿפסמש8נ2 1913:53).

 19 18 9062610ש6 1000ת06368ט16 ?מבט םצ 1525 תס 60316 מפטפ 60 סב 8

 תבססנ סע םבעפ טענ996מ 2 טסעא 1140 2200ע88 תספמנתפ

 1,16 ףתס 9600ת6 תבטסבג 22ט36 1800ת9מ 02 שהסמ טס !2םסש 15 הפסטנ 22716 8

 02 תפָצנמ 2200ת6ת} 2150 עתסטת 25 006 !6התפעסבאהג םסמ 1ת 2ססט9 1160 סמ +8

29 
 םע6648 1818ת6 02 ססע+ט, טם6ת טמסס 406 תסקסזמסמע 02 9086 12 תסטט8110,

 26 9906168 בת 345 0 ע69ת1768 בת 1981/ 65080381173  טמססע 2803

 טט88מ 150 גת ?86ט8 (8058ת318 1930:79/.; 1גסת851 1891:326); 116 0360

 נָצ עססטעמ68 טס 0043 טתסע6ס 6 676 88 תמססג , סט6 26 35 תהטנצס 64

 טיי 2

 טםט11 5082150 2669 6002/2966 +ניס טמס ףשס 81011308 89 106 628
 ם2 +06 1119ס96תל0 228 םטנינתק סגס 53266סמ19מ ססתטטנינספ, 986 סמנצ 6619

 10מ80398ת98 04 0סע?ט טסנס סץססא 0665 שהס םפס 6006 {דסמ ?06068 +?סשגײס ט68

 סמ0 04 +תס 96611ט8 םתס נת ?תס +תנזטססתסת ס6ת6ט12368 (08310 גםת8 1
 1909:269). ראש חהָצ טמ9ע040/6 םסתס3066 +מ8+ תהמטנ 22716 0800מ6מ ש85 806

 25046ת22108 8ת06993 םסע 016 תס טקסהא 1106158 25 2 02316,
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 טפפ סתטמ 909 800606 03 ססתס3ת021 ט8ניזםתפ 2600660 906 ?טע48 206 למּס

 סב 8635, 86 680606166 00 28?ע08 826 0202, טמסעס םס 8180 80ע768 58

 ו 28
 תמסטב (ן'םעקסנ1ססה 3891://190 8088038 100. 836.).

 ץנצה 386 62060ט910מ 01 20 עפּפקסמפ8 , ט168 6616 קוגמ138066 קספ?מוגחסטפנז

 גמ ססמפטפמס1תסק18 גמ 1937 סצ תנפ 90תפ} 811 02 םמססתסמ'8פ וחינ91028 ש66 6

 במ 1930 גת 8 {1ץיפ גח 6 עי ןק80סתּפת 23705614 8189 קסנ'66

 לתפניס גמ 1530 ( גמ ?מס ?167) 61 1069 4 סע וה 1862:875)}

 6 גזמבנ ת סד6 םס3ם?9נ82 90 28ט16 ס+ ןובעּבמ 02 ססעצג 25 106 תטסמסע

 04 גטחסע8פ תספתנומ 18 תנפ 01086 261891ס0ת50נ0 גת 03 036808 אנ םספ } שמסמ

 26 תפתספ 25 +ם0 8טסמסע 02 סתס 012 406 םס0089 סם שמ1סמ 8 תספת1ת 15

 8866 (64. 41 ,12 8מ0ט6) ,

 1,17 תפטטנ ?3620 23ת02 685 ססעמ נם אפנמט--שמסת0ס6 18 תהתס--ג:מ םמסטס 8

 672), טמסמ 606 0969 שסעס 02ת15086 ?זסח ן(םותט בת 1162 , םפ 1676 ססעתגמצ

 םתס 8900366 טתסנ'ס טמסס תנפ ץסובסגעֿפ 28093 2506 ןתּפסמסמ (12ניקס136ג

 תנופ 66890 גמ 1909. עמ אחמפ 60081681066 908 תספפ םעסתנבתסמפ 2800 02 5 |

 {1חס 2ת8 226 תבתע 8ס6000מ08 ?יסמ םסניװגמצ םתס ?תפ 16ט8מ6 (תססה 191/8:221 ), |

 118 טבט אתסטמ 2150 60 םבטס סתננפפנבת 018010185 םת6 18 5216 סס תהטס 5669ט68

 גמ ?םנוספסקמע 85 טמס עמנטסעפנסע 04 28802 (8-'ס018 19017:672

 1,18 סתססניהותק תהמטנ 380001 04 ?סעתּפ, 906 הטלתסע 02 9תּפ 866000 שסניא 6

 8614766 25 8 פ0ט06 ?ס+ 42ה0ע85 תספתנת} 66 אתסש טפניצ 110916. דת 1

 (ענפסמפ9866 1897:1/1,82) 206 ט60808 סתס תגססנ 04 ?86ט8 ?סע 447 ץס8י8 1

 תבסטנ 880061 ש85 800010968 סע 48186ע/ אפעג ץ 9ס טגפ קס81910ת 0{ 0164 ההסטנ

 ו
 ו

 . ףוס 8626ס06ת5 םָע 0813 8060 00440611 (1909:271) 8ת0 תם
 (1929:869) +מפט חמססתמסמ ש88 988 0016 תבטטנ 02 22638 ֿבמ ?מס 66?111ת/8ת

 ססתסגניז 8668 328000ע896. 4267 טתססטס9601צ7 תסהת+ טוהט הס 5600188 טמססע
 טתס 01:6+ תבמטנ 04 226ט8. 12 םבססתסת ת20 טססת 8 ה8ססנ גמ 19813 818 תהתפ
 טסט160 פטנסנצ םבטפ 0068 ע8009866 ֿבמ 906 טסניצ 66681166 1156 04 16211580 ת8001

 גמ 121986089866 (189/7:ם89 ז1ז)}



 0+ סמ8 6199ע106 02 טסעתֿפ, 8 ם8תססטמ+צסנ תנח םק2נמ 88 520ט061 םסת 211696ע/

 896 גמ +תס 1384 812ת2לגש6 סמ +תס 1502 5ץס0281 2661810תמ9 02 טסזתּפ (4006ע
/2 

 1930: ב040)

 1,19 ?עסמ ?מס 86830ת065806 02 תפססמסח 1226 םס 0260 "טשס םס065 6

 +עיסזמ 986 {םסטזסש 12ת28826 1גתלס 6 18ת20886 0 פמא6מ82" , 34 םקקסנּפ 18?

 עבססמסמ סמנ} 663966 םמ0 ס00ז01256 3086 סאס ?סנ09 שמנסמ 20 46

 טָא 90086006 9186 {עסמ ?לתס הטפמסעפ' סע121תה1 תסטנסש תהמטפסעוקט8פ. 1+ 58

 38 פס} טפ ס8מ סמ1ָ} םתכע ר םטסג 1116 5(6121604) 160686ת666 בג

 186 +626 ?ןיסמ 1מ961021 0ט366ת06--100908006060 01 2800616086 01 +למס ?טץ2ת8'918901

 166013 סע .

 1 םמססמסמ'8 89896ת5ת6 15 פ1מקוצ 8 {סעמטנ8 02 10006897 6 18 ?ס טס

 ?8668 ?0 תסהמ 9886 תס תבתפס1+ 611 01066 906 טניפמפר-861ס0מ 02 6 816

 טסעאפ} טס תנקהט ןטפלנ} 255ט306 9029 טמ6 9640 665 8 וגמ3 ?סעיװ 6

 0+ 114615מ.

 אמססמסע 86 206938117 קסנ?סעזװס6 909 11:8091263סת} תסטסטסנ } 2602105 8

 9303664 404 5060ג126108. 20+ םטעקס368 01 סט עב ט6 שב11 2פּפטתּפ

 1280 22תס45 תספמנת 1ס1װ8 2 8108216 11?ס18עע טתב?, ט01659 1ת?סנמבו סט(6

 1ת0308968 סלתסנאב866 רוס ש11) 1616 סס ?מםס 2069021 +?ע2מפ12001+ 25 '!סטצ

 םטלםסצ' 226 13036 סטצ 0602010491088 90 !סטע 0 18093826' סע עס '!למס

 186 03 תעהסוז88 תספמנז' ,

* 

 1.20 טפ ם1806 +הס 6296 01 0000081910מ 02 242ת0ע85 םספמנת טסלטט5ּ=פ 9

 80 1930, 3089 15 8196ע ?מ6 66890 02 2בטס3 0068מ 23062 800 קטעגסע +0 6

 60898 04 תמטסנ 08036 880006ת. 106 15 תס50 קעסטםטנס, גמ טנסש 02 906 68

 2? 3628 566 ץ/סעמפ, טמס 13 עםקסזטס8 סע ?עטטססמלמ81 (19314:108)
 {ס תהצס +83200 גת ?0968 גמ 1580, ט89 קעסטמטנ} תגסטב 5'580001 80ת,
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 ק3טסמ תנזחו--סטע 28996ע--לתמס 16 58 ססחקס6 גמ ?מפ 8'1520 2:סס +מּס

 בקקסנתמסחמממט 01 תהמסנ 520061 85 0236 ההטטב 042 טסעפ?

 ו
 ו

 1 21 42ת0ני85 תס8מ1זװ תוסנסר8 ס8די6ג1 החבועפנפ {תסת ?תס םסגמל 02 טב8ש6 04

 168 ןץםו8סתנס (= 0061858 16081) 000660מ05+ 1046 660181009 טסנ6 2266 2

 םוג6891 005 שּפעס ססתנעסעסעפע 6218466 טססאסּפת 681116 2םסמנתנס וגטנס7

 18 לתסֲיס 8 16ת66מ0צ} ?סש2נ09 8 89ע10999 סע 2 תסעס 1636 בתלסניקעמלל1סת

 0{ +86 13657 2800/ת9תמ , מ39611 35 אתסשמ ?עסחו תנ5 1יספקסתּפּב טס םבט5 6

 0080 386 5913619ע ט1ס6 (2088ת15 1920:80), 2 ססחמסע15סמ 8סוג16 6 6

 טסטאססת +תס 1878 18 22ח088 תספתנח 206 ?מסנזי ?עס2?תסתל ?ועסס 60608668 1866

 גמ 108608 אפנס'8 5במט6מ88 2גיוגס (!?ני6866 18016י' ) אמנסת, שגלת 1896ע168/

 8תמסל8טנסתּפ} 0802ת6 906 2ט9מ0ע8686176 0006 04 0ס0180 זהש 8ת0 025 681066'1 |

 50 ?ס 038 טסעצ םבָצ (0?. ן8/קס118 םתמ 82 1927 :521 , 521.

 1ןמ ?תנפ ס958ָצ, הסטסטסנ} ט6 טנַא} 1103? סטע 6390ט88510ת ?ס 8

 13 מקו0 8טג6} 04 22ת07848 תספתנמפ 26/ת808 אס סה 8866 8005 ?טנילמסע

 עסס 116616. 1מ סממקלפע 2 טס 9מ8211 4690ע106 +מס סעטתסקנפעמע 02 ןוָז 6

 ם8666ח006 סס 1ת?סצ צצסחמ 16 9תס 2מסמס10210981 טָץּפטסמ 16 עסקס56ת09, {ת

 סממקזסעפ 3 8תס !{, טפ 6111 0008166ע למס קצמעוזומ61681 806 1623081 685

 ו
 ִו
 : ו

 | 13 חס סת 514966מ98 ס6תטטשצ 1106195מ} ש0נסת םגפ 9311 תסש 0988 5900160 1

 4085 6159נתטנ5מ ,20088 תספמנת עס ןקעעס56מ9--6גצ 3663 50 , |

| 
 ְו

| 



 0גהקטסע 1

 0ת111:00תפצ אאת עעסאסעסס+

 2.0 מיסט 02

 2.01 טמנ16 לתסניס תובצ ט6 בססמ +0 םנקטס טתסלמסע 8 ס2עס1סטנה 68נ1צ

 4640 35 +עטנצ 11001פ0 סע 810016 06ניװּפמ ע6206ש66 נמ !!6טעסש 16166ע5} 6

 18 116916 ףטספס6נסת 6080 +תס תהססנתטש 21קמגס89 15 8 ת606888נע {62טטי6 2

 סטסצצ {166ג158 9620. 25 90 טהססתסע 2 וסא9 38 7110619ת4 סע 0ס:ת2מ, 5

 6005 סניִצ חוגסמ סת 346 052ע/86 04 6189180691ט606858 סתס 000916818 4606398צ7

 בת סע0ס 90 קי8מ0 58 3106 8ט8ס9ט8 שטב9מ 1088 90 3463 סטסע-

 טמסנתנתק ססעמהת 800ע2068. 01858111028910ת08 סצ טמעגסט8 800ת0128 01?סת

 1611609 61?+סעסתל םסנמס8 02 טגסש (0+. 1:8ז00806 1999: 14. 63תני81084 0

 םנניתטגוגח 1981 ),

 זמ ענסו/ 106 1809 3029 1160158 50ס6111ת/ הבּפ 0ת80266 טסעססקס?נטנצ

 סצ6ע 606 ססטעח98 04 96ט6צי8) ס6גצ168==-םב זיתס גוטוח (1933:91) 13895 תסטש 9

 +תּבמ {גטס תה)סע 906111082 פעפל609=-926 161861976 6886 ט1908 טמנסמ 2 62

 04 ץןצטפסמל-02} 7160150 סהת הסטקעסגסמ 8 9860 136 סוגניּפ 11 460606, {ס 84

 1826 62טסתל,} סמ 906 ם1808 ?מס 9946 00סט32168 גת 306 ססתטטנ68-10מש

 םשסנוגס1ס08 01 988 סט קא

 2002 ף01פ 8:590210 6ת2תק2ס בת טמ6 11643158 92611נת8 פץּפלסא 15 גת 126

 יד 8 2006 1םטנ04ט306901/ פטניטטץצ 02 489 66ט610קת6ם0 02 58
 826111ת6 טק +ס תנפ ?נזפ 866 5מ?14 (1928),
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 זוסהפטניס 606 טס ט6 תסס69919/ 02 20809102 ם8ת 210023060 } 810616 611 566

 +{ס +מס םמסמס,1 8מ0 תוסציקמס1021081 פעּפטסּפ 02 2 30ת3630 180ק1826, 0

 +תס ת0665 02 םמ ךזו00 -טטנסס68 1 206266 ,-

 4 תטצשתּפע ם1תסזםתסס 18 906 ס8טס10קתסת9 0 גמ סעלנחבנ 310615מ פקס1ונת

 938596חװ א2פ ט86 קעספסנטבפגסמ 01 8 תטמטסע 04 סזטמס0עהמנ0 600ט360910458 6

 סצ 1669 ֿבמ +יסעקני686ת0ג תק 22 61816098 בת 11סטסז ס008801618 =

 (04. 4. פבמץס1סג 1996:127 )1

 עגמהנוצ , 8980624 0סנױמװגמ 526111מ82 826/701566 8 518011108מ6 6

 סמ 3166190 סניטמסקי8 קמץ -=866 זחבחצ 6285 {ןסומ סטע 1866 גת ?ת15 סמפקטסע--

 ס6506012ו17 1מ +מס תנתסלפסמזת ססתלטשצ (986312 1928:11 ),

 2.02 ?86 םססניסש 81008069 אמנסמ 730039מ 3120614668 00091899 0? לטסתלץ--טטס

 164+618 ({1ט8 04 ?תּפװ טנפת 9060181 טס26-:1281 ?סעמפ)ג. 411 01 למסמ 8ע6}

 תנטסניבס811צ , 60ת30מ8ת0 ּפעװטס15} 810מ2498 סטסה 1ת ןנסטגיסוז 6 5041166

 תבטתספ 160030035 ַא, הי | יע 286 21:686} ססקטמ טס 2פפטװ 8 0081

 {טמס9310083 גת סניֿססע טס 1801114818 16236נ1מ2} ?מסצ טסנ'ס 3866 245 קטעסנצ

 סזיסמס8צ+י82216 4691068 +0 8022699 80601110 ץטסאטס18 גת ס6עס81מ טי 16 |

 35 לםנ8 02910 ֿגמטפתססנצ (00261ת8ע/ שנס8 8 508ו1 תטזמסע 02 6380363021 תעיאפ

 +מ8+ 3168150 506666666 18 :0ט101מ2 גתסס 8 תנקמוצ 8000ע9896 סעטמסקזפממנס |

, 5786 

 19 19 סתכבס?סנ8910 01 988 3166158 826111ת2 8עֿפלסח 6889 טסע45 2

 חסטנסש-!תזסתמפבס (114) סגינסומ םמעס ?זססנטנסתב וו 16981ת68 צמסנע סענקנתפנ | ו

 2 ,זוסחק ס6+ ?תנמקּפ, 9819 תעססט88 04 282062910ת 085 162068 לסשא2ח89
 486 ס11ממהלנסמ 0{ +מס ט96 02 1660טמ68מ6 60090ת809 פץזוסס18 806 לתס 86ט61סק- }

 תכתט 01 פת 3866612160910211/ 00081898ז0 זסקזיס8סת98טנסעג 02 ע368 טסש61
 ּפע5 698 ,

 202 (1998:5), +מ 6150098102 םמ סהניוצ 316615װ ם800טסמ+} 8984668 = |
 ?820 "?תס סעלתסקנהמתבס פעפלּסח שהנסמ +הס ?ליסתסת 0669 תבס 3866 סי 6 :
 זעגטֿבתק 02 סמס טסעמהסטוהע ש89 9862 סטסע", ּׂ ֶׂ
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 50611182. 6 63ל0001021081 קענמסנמ16 שאהנסמ קעסט21158 גת 4246 0299 02 44

 ןוס'38 35 גם 006ע259 90 485 םמסתס1021021 םמס זמסזיקתס1021682 ץקנינתסג8

 +886 טמ06ז116 99 פעסנונתק 02 310638 ישסס8 01 סטתסע לט

 2,084 ךת +תנפ סתהקזפע שס 6111 ססםלעבפ9 608 סנטמ0קע2ק2נס פעפ+9סת0 2 ,2280ע8

 תספמגח (662446 28) טבסמ לת8ס 02 טת6 80-081166 ע1טס-טץפסס 101 קנ95906-

 687 1166152 (568 ץנטס 1937} 800860096 םמס קסנמעס3סמ 1961), 6 אננ1 ע62סנ

 ?ס ?תס 1899ס1 28 1006 862ת086 316015מ (ן6פ3). ?ציסמ למ6 סעטמסקעיפמס

 פָעֿפעפמ 0? 48 חס 50211 5ט0860טסתלנ} 89ט5חק00 עס גתזסע טת9פ {68לטעס98 0? +?ס

 טמסתס1021081 פעפפסמ 16 4

 ץסע +86 עטנעס888 01 סט+ 619008810װ שטכ 6311 הפ8טװ06 9226 סטע 9886 04

 תא 18 םת 800012166 26216862089100 04 טמס הטלמסני'5 תםמטפסצנס+. 21?מס0טקה

 1תסניס 15 םס 60ט06 ?ם86 +מּס קתבמטסע 2616 1986 40 תובאס ס8נ9810מ 8 ת

 5/6113מ8 90 2060006899 סמס טעקס +ס ?םס ןסתספמ 01 +ם9 1126 (866 טס1סש

 42 2.5, 2.3) 2תב 086 6 ט88 2180 םטנולע 02 8 תטחטסנ לע הי 01 681

 סניניסעפ ( 12.2,.4/2) טס 9מ211 863 טט9ס טס 906 בטצמסע םחצ 1ס1װפ תספ 831609נ9צ

 ישי יי יא יארק רער

 "יה סי 819 2 תועמססת 04 6260291סתּפ טס 9015 גיט16 , 8קקםנסמסנצ
 טהסיס ?מּפ 9000416 סעב21ח 04 8 טסע4 תמּפ טססת סטפסט66 סי } ססמצ8/861ץ

 1818ס17 889006560. דמ +םס ?ס?תפע ס8ל52סניצ טס 2106 פמסאתטמ '+ס פ18טק?סעי

 3 טג7ָ811' (02. תגעתמבטח 1922:33), +סתּפע !קסעממקפ, 1680/ (7:.3018)}
 שיר

 תסעת 'טס 62856' (01. טסבמעס1סמ 1957:109),

 טנ:מתמ165 04 /6ט2301266" טסנ88 04 תסם-12 סע3ב21ת 36

 ם81ה '3מ169685466' םתס 43418 'סתטנעסמ'. 1מ 26 16854 סתפ 4646 (1790)

 08061660 'פנסשנצ' (0?. 101150 םסהבעט} םטנ85 1961:11 3850 8.ט.) 15 טנינלססת

 88 11 10 טסעס 02 48 סעג818 (0+. ןטצ2ס8 1980:8), ?סעטמקפ 2190 10610666 3ת

 סתנפ קעסטע 18 אטמ068 'ע25081' (62/, 58 תגחסע8 'זנסמקניפ1' ; םנצימסגוגזו

 1922:37;} םג188 1006.:+ 0 593 עעטמ8 ) , יי

 ןמ +מ6ס 90ט166 טתגסמ טמסנס +תס ץע801:06 8 קצּטטנ סוגפ13 0860

 סססת 208080268} ןזא טסז08 גת 3166נ908 גנ6 םסח 6 882818 0610 ץזמבצלסמ גת

 ססת?סעע.ט} 360 9מ6 6לץז:ס1021081 טעבמסנמנ8.
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 םלטננסט98016 סס טמס קעגמופעג ?ס1 33 טפ 288ט06 2תסנסעגזצ} טמחקסעגתק ץמצמ

2 

 2.1 ,ססח5סמ5

 6 9946 סע ?םס קענתפסע} תס 00001081028 טפ תהנקתס 086 ש111 םס 14.

 2.1  ?תּפ ?ס1נסשנתע 42016 131998 טתפ קזיפמהסתמספ טמנסמ זיסעניס9606 ס0080385

 ייווא יריניוא מיה ויי אגודה קו וי רשי רויע הוי הי וייל יז ר יו ביאור רע ר ניו רייד ולוי זי

 גמ ופצ התס ?תסנצ 16806091076 ט21065. עהקתסתפ 2146/42265 3566 גמ טסע8-

 {1תה1 קס814108 התס קנצסמ גמ ק82806068685.4

 ךעמזא 1

 ן15צ+ ססאפסאעא סם עק עמ5

 06ת6181 ט2108 -  ץמ1טס גת שסעספ 04 84 סנבקנתמ סתנצ

 ם
 א
 ש

5 : 

= 3 
8 
= 8 
5 

 צ

 = א

2 
6 = 

 ֹם

 = יש

 קיט רשי:

 ךגס ססטנסט8 קצהמתפתנס ןיס1נ8910מ58נ0 טססאטסמ פטסה 2218 8

 1 רו

 = == ידי

 ןוז -1  שילנ + זש יב ַיפ זצ שו*

 יי. = } ,"טימ

5 

 ּפ 5 (ע,2) (02.ה/0 ,3/3 , ב/3 ) 816 ץניטּפטז66 10 62160+ קמסמס031
 18 018983081 ןוסטעסש (ט22. לתס 811ס00מ0מ10 1612610ת95010 ססל68
 +עבס8לנטס85). ?םס} תמטס תס טס8נינתק סמ קמסמס10231081 5

 ג' 5

 8טס008 808

 גת 1106158 . 2פ טס 0111 896 טס1סא ( 12,3), תסטסטסע, קס81030ת22 1:65:1046-
 1סתפ סת +מס םססעסש םנוסקמסתספ +םסע גסענס50ת9 616 קנה 8 קעש גת 9861 6

54 )18 

 סע 8 +טציטגּפע 166861ט36108 866 םטסט8 (21.19). אס םע6 ?תטפ תסס
2 

 0008366נ3מ8/ טת6 טסצ} 208510 קעסטנוסומפ 10עימט18666 טצ םנצתטועמ (19231:60):

 הא תס96 15 ?מס 926111027 106 םטפתסנ'8} 989 ססקץנפ8'9} 986 קצענמססע!
 (תט טָאקספס6999ע/'587 ן(הסנס ש8פ 6208 04 ?מפמ טסעמ? ןאםסעס 618 תס

 1176, טמססי שט80 6181604281 1ת21362ת0697 ןעההפ 19 8מ ת3890ע3081
 נורא שמה+ 18 2 םתסמסלנס , 28 תסח {800111מ7?)8 חמבס ספת 06 םת
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 יי אמז;ח 3 --0סמסנ מט684

 סניפקמסזופ 0608181 816 טהר6 גם שסעט5 02 114 סע321מ סמנצ

 װײ צ טעג
 ד 8

 ג 8
 ָז 2

 צ (ז) 958
 ל 1 1
 מ (ם) תם
 1 (|) ת
 ר ֵ

 ה ֹם 8316ת9 גת אסע'ס=11081 קס8141סמ
 5 צ :

 +* דמ צנ8615פמ טסו'08 0? 114 סניבקנמ } - 83ס06 תבא תבעס 6
 ץ8רוג6 04 {צ}. ףמס ?9ת66מסצ  תסטסטסע, 15 10 זי196 146 6 | ס58 ֿבמ

 114 טזס94

 2.12 ךמ סםס {סננסשנמק ם228818028 שס 111 0028166/ סתנצ 0096 168ט9ט68 04

 ?תס סעטעסקצהסמצ 02 28 גנסמ 66ט3216 ?ניסמ 606 ק8996עת8 02 1:5ע ,

 2,121 18 אח; םת 64062910221 056 02 3 35 סמססטמ16י96 נת +06 סי

 ןֿבוא (17-14) עפצ סעלת !סטסת'. 51ת06 +מס טסעֿס 35 תסס 02 114 סנינקנת

 (ס4. 2010 סטסם, 1108. ם6עװממ 046מ), טס טסט16 642866 ו/ ?סע {ט|, 4 3081

 ס2018ת8910מ ?סע 3015 18286 תבעצ ס9 1066 36 לס 8370164 ּב 8606 ס+ טתעס8

 ן'5. ךזמ 3838 קמעט1סט12/ שסעס ,5צ 8ט0165 396 86006206 סע גיסקניס5סמסמ07

 ?תס טסא61 סע *| עהטתסע סהַּממ ס} |} ק

 גת 81לסעת8לגץס 62218086100 35 6080 3 38 ןֿבוא 16216099 09 ?

 בת ססעתּבמ 0160. זת 7809 06 2106 תטתסניסטּפ 68868 גת סט 640 טמסו'ס ב

 ?טת0430058 85 |{}--:ת סתפ 0256, גמ קסנ6 43 1 0833 סת  ףוה תאפצ תסעצ

 פז 2סתסבג } םסטסטסע 1157 סהגג 0161866 פטסת 860062068 אמ+מ סס
 םסנק 0 58 0 9002608497 826 1161 מז31ס64 64 :1ס1 ) , ףמ6 3856 04

 א גת 26 עס 0684 טע 8טסמ 56005ת065 02 טסשטס15 15 618608966 0610ש
( 2 3 



 ייר-סיוהפא סי איו א נוס דייטש גוטס
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 םמטס 0660 84060966 שס ש/166 ץ (סע 3 ), 26עמ2קפ +הס סתנפפנסמ 02 6

 6ג201336160 18 פגתטנ} 8 טעטס0180210 שץגעסע. 11, תסטסטסע 926 הוסמסע 3846מ6-

 68 - , 3018 תגָצ 8062099 220מסע 3226 ןמנבוא ט8פ קעסתסטמ266 ענ?ת 2

 2.12.3 ךמס 4ס0ט1880 ט80 0 בת {עז תגבע 2190 182:1606 סםס גת? סס6

 01 8 ססנױװבמ פקסוימק תס061, 1006 38 תס סלמסנ ם14383016 620182863100 ?0י

 זמ פסת8 089585} תסשסטסת} 3ת גװ/ ה 39 641ע01024102017 ןטס66

 ּה

 (111-8) 'ססטצס' , סט6 26מסעוו} גמ תמסעקמסתס-1014181 קס830ג04. ףתטפ

 רַאֿב (111-10), ןוֿב (1-22) ופצ {ב/ !?סע', ?טמ '!?עסמ': ןלֿבג

 (ז11-9),ןדנוֿביג (1-2) אפצ 814?26 '?םנ1סמ', 26?טמסת '?סטמסי ,

 2.12.2 ףתסעס 158 8 סטענסטּפ 396 02 ב בם הא (1-1/)טנבוא 1154 סטמס

 'סטסתנתק', 14 |ט}, ססחמהעהס16 +ס 1153 685 1016ת066, 6 נס תונ ֹמׂש

 {ס} +מ {1:8015מ8, סע 6156 ס89 10 ט88 תס061166 8106 +?מס 0613 066 ,

 ?הפ טפש 04 תסמפפענמס1081081 ה גת } היֵצ ט93/ם(סע) 'ט9698' (1-3?

 04. םסצתממ 28006), +מ 2209, ןיֵצ '0669מ' ,198000 ה סססטעפ 1ת סטע

 ?ס29 85 טסנ7 (1-28: 64. !140 96מ5).

 םטסמ טמסנס 14 085 ס968 6110102960 געסמ ובצ סנעטמסקעפקהעג ?תטפ, טנהאנ

 (1-4) אפצ םססת+ 'םס8+', אסטסץלמס16585 טמ8 ססניהּפמ ז00061 תומע םבטס ס6ת

 8601831טס בת ?מנ8 0886 25 0611 (02. ם6עת8מ תהמס),. 1ת תגתע 84

 זּבַע 06 בתט6נקעס968 85 16141111מק ?מס 130069300 01 686 טמ89ע69866 טס061

 שתנסמ ם00116 012996186 תסס 06 68295נב1/ זיסקניספ8ז058 , 8525 , ןהילוג

 (1-3) 28 ןהילו (1-173 סט6 8150 ןיל} , 111-9) אפצ 8ס11602

 '1סתס', +3ֿ1סת 'לס 1166! (89 טס11 48 טנהא) 653 תםספתל, 61966 םמסצס),

 חס טנו1 ס0תפ306י ט89 קעסמ1סמ 01 4086 טת81ע65568 ע0661 3+ת קזסבטסע 66831

 טפ1סוז (886 .)12.23; 

 'ךמ ןופצ , +תפ קײסטנסה 01 2ט0161242 2 85036ת06 027 6 1 יכ
 גמ ?מםס 0886 04 סטוס 689 801ט66 ס} ט18ת9/6עעבתק ט06 סטניססת 04 486 טס161

 + ציסוח 1 90 8 ;  סתטפ תאפכצ טנװֶא 4
 ד

 0 שרגא רק המים ערי הוא סיי ויקרא ראל אי ראו א ראיה יג רייד אהייא ייד יו דיי יי ריי יד יושבי נפ סד וה יד לדיעה יי ראדיא
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: 8 : 
 2.12.4 ךמ 23 | 80תסט10685 ?טמסלנסתפ 88 /2/. דת קעס00מ50280121,

 01:0-1014387;1 קס83:0104 סמנצ } (828 תסנצתסע 58 תםסת 3 } 56ע768 5

 +גמ09310ם} 9.2., טפשטניורו (1-49) , קישיילז (ךז-33) עבצ

 +{ע2990810 '1,36ת052גק'4 זופ !םסזטפנםנותש טס ת320 618068'. סת 6

 ס?עפע ת2ת6 גת ץניס-טסס08130 סעיס-1נ 181 ןקס814102 1 , 5 206 3 81.06126

 ליו (1-:מ9.)} ליפ (1016.) ןאפצ 231 'תטסמ תּמתָציָנ ראֿפ , ראו ,ריוֿב

 (1-39) פצ ?2 '!צסע'. ךמ תסמ-טסע'ס-1ת11181 קס53910מ +מסעס 18 סתנָצ

 סת6 פצמתק1ס 06 }| סע /1/: טברעויג (1-39) ןופצ 2ס+8ע06 !ם810066}

603.066* , 

 2.12.5 066 םתס פסטסע81 08888 טתסע6ס /! עסקזיספסתלפ /8/ ֿבת עאָנ 44

 זר (ז-נג); זנייא (1-3), אפצ 008 '?למס (םפטלסע):, םָעמַּפ 'סתס', 14 5

 1161689גת6 ?086 תספ0 02 40686 08868  סססטע 80 6מ6 סמ8 04 2 קע32066 1309,

 26נת808 926 קענתפסנ 5ט086360666 9מס פחבווסת 1666 ? +{02 שש סַע 9

 85 2 80866 882טנתק 060106.8 ןחטסמ פטס89נ9ט91סמ סטסת גת טמ8 016816 02 6

 1בתפ תנקחט ט6 8000ט0008 {ס* בת 9035 תובממסניפ

 ?תסנ6 תגסמספ טס 162880ת4 90 לתנתא ?מבט 986 186 02 7 ,} 4

 הדם סוב6 ע} 30 { 8} 3861068995 5 פקסעסת +166190 ט85 212686/ 1166 סם

 טתס ע689נ1006568 ס315לננסט0308 02 לע9 ש03666-ט8 ןקעסתפזחנ 6 סטמס83 93 סת

 םתמסמק 831108269 90 0228666138910 02 םסעפת. טי 28 1806 ףט198 ס6ע/ט23מ

 ?מ89 גת 1234180 קס91טנסת ?תס /8=-2/ 6159100910ת טהפ 21/626} קעספסתס 1מ

 +100150ת טנלת ?מס 1במססעקסעפסנסמ 02 22 טסזס8 ט0681תתנתק טנבסמ /8/, פטסמ 5

 הנבס (1-25) קֿפס (1-1מ0.) ןוֿפצ 5800 '!68ת/6ע', 50284 !8סטטסי,

 66 טס116ט7ס , םסטסטפע}, +ם80 088 356 4 { {ס* ׁש גמ +1מה21 קס816104 68

 יי

8 
 : דמ עופצ , } צ+טתס910מ8 סתנצ 25 2 טסש81 6406609 1מ 114 וטס108 068

 13 זובָצ תטקעסמס|תל סב3למפ 8 טסש61 סע +ת6 6סתפסתתמס {ט}. 4106 טסס(6
 ?טמסס30ת 1 | 35 6650ע1066 גמ /} 2,2, טסנס+.
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 סנ8ת168 04 מס סקמס8396--?הּפ ט56 029 ׂש עס 1 , ס.ם., שֹומ (ז-ב},

 זומ (3ט38.) כץ םטש 'חט86'! שיב (1-34), זיב (1-39) ןןפצ 2

 יונמסנ1' --8600ת9618468} סת ?מ8 ססת?נמעע 9889 סתס 815ס6נתס0+91סת טסלאפסת

 1108 2 808 8 גם 131081 קס51910ת שגפ תס+ קעספסתס במ 5296004. 'ימם6 6

 םמסמסתמפמסמ 02 ?1031 66ט010נתק 028 עסקט12 תוסניקמסממסמס ס 468גניס ס+ תֹא

 ש31ו טס 66000804966 טס1סא ( 4 2.13).

 / חס 8מסט16 תס96, 0? ססטנ:56, טמ29 טנטמ עס5קסס6 ?ס וופצ למס 356 0? ש

 85 {8} גת תסת-!4 שסע68 35 טמט9081: זתטפ, הא שיוויג (1-5), שייוו

 (1-8)אפצ 86048 'ססע?81תוץ', טהעפ '60116', זמ 0643 טסע65, סתנצ 0 226

 תס6 םס םקעסמיפ טס עסקעס8סמ0ס {8}} 6.8., ׁשָע (1-0)} שד (1-5) אטצ

 98 '19', 808 'למס (תפטצסע)'} טט9 גמ 0?מ6ע/ תסמ-4 שס95 ס ?ס+ {8} םקקסםניפ

 ?ס סס 4306 עטנס. רוופ 68610246 .ס סססטניֿפ גמ 6 54 0? למ6 6456 } = וה

 טתס עסזהנתנתק 298. ךתססעספ+לנתקוצ סתסטממ} 9818 םקקספעפ 90 ס0תל886 0

 | ססתסע 6ט166006 ססתססצת3תק 406 386 02 8 גמ פ5ג1:ט66װס0ת ס8ת?פטעצ 608.

 186 60051866ת5 359 04 ש 8ת0 םסס ס גמ ןטשר}ע (1-ננב), ןטשריא

 (10316.) אּפִצ סניפהלמ !?1ע86', קעסספסנָק 306108008 108? 1 +תנפ אסע8 0 חמָא

 קעסמסטמס66 {8} 85 גת 1154 306 תספ |8} 85 גמ םסנ2ה 1596 (04. 68

 1960:104 1969ט:92).

 10946880 02 986 ט5021 קקיסלרמ6 ש , חס 0006891סת811צ3 1340 2 סט

 0) בת הא. ע6:0808 4038 ס6עט08 2ת סעיממנו681 קטניקס56. (866 16

 מ886 11,) |

 2,126 אס 83180ע34316 35 סתמנסעפ6 גת גא עס 8189ג:תקטנ5מ למס לשס עב1068 2

 כב  {א) םתט 141. 406 קעסס1 1056 3 תּמצ עסקעספסת+ {;} סטסת 34 תסת-ח4

 עי סס ח , ס0 , םמ8 ת , םס090מסמ59סנ(/( 8

 (1510:3): "טהסס טע38 61606ת98 תסת פסענמטמסטי תנפנ גמ 18 882642/
 (ס2. 14. ןטנתנסנסמ 1923:69)+
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 טסע08 38 פמסאמ סע סמ6 8196עמ206 פ2ס111ת28 ם82כי3 (1-24) 240 סקינ

 (1-36) (אס אפצ 60ט3ט216ת6 טטס 04. וו+ םנ6פ 'תסזתנמַק')) }2 38

 םאסרגפ1טשנצ {ע}, 16 19 םסס 0168, םסטסצסע} טתס?תפע .כ גמ }כב

 (11-21) שמנסמ ס0עע6820008 30 !פצ ט8אמ 'פס ס8אס' 38 {א} סע {א} (62. 6

  טפסחסמ), צס9 גמ +םנפ 0250 88 גמ גאװ םכעז (17-22) ןוֿפצ 2668 '83צ', 16

 ט96 02 םת התטנקטסט5פ ;דיהממ תובע 91 סנצ 1יס?1606 406 םט?מסנ'פ 096 02 106

 םעהּפמ 5ס111מק2 10066) (02. ם9נתת 96009) ,

 10 18 ץתסעמהקפ שטסעטמ תםססנמק 9086 3 28 {2} תסטסע סססטעפ גת טסעס-

 1ת16181 םס9נ93סת גת סטע 9649. 81ת06 1214121 {2} 15 טמאמסשמ טס?סמ גת

 םסנױוממ 8תס גמ ןוססעסט} גת36127 {א) גמ 3166:58 9968 0105 ?זסת 4

 ה (6.2. המכש (ןזז-נ) פצ עטסאממס 'טג8800') סע ?עסמ 818730 (6.24 }

 1193 ןוסטמ יבוצמסמקמי )ר

 2.12,/ (ט0319 עא סחקנסץּפ 906 8180י19306 41891ת09176 2 3 (= {+}),.16

 6068 תס+ סמסנס} טתּס 80086086 עס6טמ05מ0 606 ?ת80 תכתאפ 58 (= |ןק}) גת עפצ.

 ףמ6 0008810ת83 ט56 02 811626 א 23טסע /2/ גמ טסי6-24 8

 (6.2:2  אפייל (1-8)} אפוק (1-23) חפצ ובקס '+1ס8מ', '!טססָצ' סק

 'מס28') תמצ 8190 81תמנצ 3ת010896 909 1ס10098ת06 90 םעס8סמ 406 עט168

 118 תסציקתספי8סתסתנס8 (03. {םג !})}

 126 560060066 ֿפפ גמ {א ספמ סמנָצ 06 686 5 ם לסוגק ץתסתס 8 |

 16880 +ס ססטס+ 9מ8פ 16 ע20416098 גמעסתנתק טטפ |מ} גת {גתפ1 םס8נ9נ0מ 86

 {2} +ת 3ת34381 םס91910ת8. 106 ץ8נ8מ0 פעסו 18 ּפפוק (1-29)} טוק +

 1970 8 1סמק ?נחמ , 3031321 {א}) גמ ש0:09 02 518010 סענק1מ טסעס
 ץמיבטססת שנת ח ס06850106 ?מפ 1806 3086 9מ6 םמסמס910 268013128910מ 02 +תּס
 1899 ט25 ם31890/2681וצ3 ףטגסס 011180680} ( ח 39 ג8ט2017 עסקניט80מ906 8
 8 ט03061688 קטכנעתסס81 ?ע1ס8ט1טס '/8/ , 618?:תסש ?תסמח 53 , 306 ,91ט9

 81ו0מתםסת6 02 צסנ8/ //2/ בת 012881021 ןוססעסש 806 27י:מ21ס). 0118 6
 | םנפלסצינספררָש 4344616ת0 טמסמס1083081 61991ת0610מ08 טסעס םקמפנםמ?וצ תס
 1סתקסע 1616ט8ת3 , 1מּס 161ו1048806 10 ט301899 26סעװ/ עוסניקתס קליפס

 1681 066 טסניצ 9106 .

 אקרא בניו האניג ייווא יורי יג יה הנה שר טבריא יהי ריי ולוי שור גרוי ידיו דיי ראי אזי אב יעריג אראבער יד

 ו--שוראופי גנאי איידל
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 אפוק )1-23(  עפצ אסמ 'מ526' םמב טגעלּפפ = (1-10) ,

 טגעלפ8פ (1-90) עּפצ 41600 'ט866 40' 5388659 /2/ 806 /?/

 ןיספקסס+גצסנצג טגסמ 8 86601/ ע004868 8011081 472616102 9ס 691906 םָּפ ֿבת

 טסלת 0 = 25 +ת תכתָק ססמס/ 08565, טמס 6סל6עתנמותק ?80לסע 56סח5 9ס

 תבטס טס60 406 םסנימהמ סעיטמסק1י223 6

 2612.8 ךמ למש ס880 קהזיטנ01216 פט3:14 02 טסעט5 04 תססנסח סענפ1מ} {1221

 {+} 15 טנבס?פסת ץמסמ ת ֿבמ הא, זח טסיט8 04 ס+גסע סע181ת סתתע7 טט 5

 עפנט 5:6: תבנגינש תרשכיג (11-1|) אפצ 2688מט6+ '89016מ' ,

 טברעזיג (1-39) עפצ 60:01סץ86 'קטס סמ', 1616 !ס0301:06י .

 0668800נ '0168066 עגטטמ11צ ,0800266', 25 228156 טגיליג ןא (1-13)

 2.13 3281 םטטסנסנמק

 זמ 11פצ+ {גמבו 68ע70161ת2 395 םג8ס0נ:ת09166, ץע1סשטנתפ סמנפ 102

 88 המת בתמסצהטנסה} שֹּכ 1106 0089 סתוצ 002981 1168190 התסתק 986 288061ת

 +366:50 61816099 229 20818308 16 (9866 0. (ס1מעס1סמ 1963:13921.), ףהטפ}

 גת ססםפעהב 3360058 פמטטס '2סס' , 2מס פמסטק 'קטּפמ' הס םסטמ ניסת0868 ט18

 +נתבד {ק}. 1663 68 סצלתסעצםסתצ } תסטסשסנ} םעספסעט65פ טת8 43963209302

 טס 0666 טעס16-23281 תמסזיקמסקמסמסתנס סם, 9, א 806 ס, 90, ק עספעססלנעסנע- |

 18 הא, טמפ 2ע60טסעס 3סקצס96תס8910מ8 01 תסצקתסקתסמפתבס סט, 8, 8 סָצ |

 .טנ8םקתמתנס ס} ט} א 38 התסנ6 6ט1006006 01 906 1809 9880 טסנ0107 6825 6

12 
 63 801מ09396 3 טסניט-?1082 8.

 חיי :56:55ייי

 00 2180 +סעװפ 1נ8סליפא אפצ סס1 'םקמנ8' (11-1מט.) 85 ס0ו0/866 |
 ?0 ססעהפמ 20161. 16 35 גנוקציסטב016 למ8ש  ט+ ס0303656 םהסתסמנס 998לט08 גמ 284

 סג 1121+ בת 8 6190099108 02 2 פסטסת966מ0608 ספמסטנִצ 710015מ קססמ}
 11. טפגמצסגסמ (1923:199) טז;ס8 986 889 06 1686 /1/ (3ם בתנטנ81 קס539108)

 2056 +תס פט{זנ8 ג8 398611 מםסט 01 112 סענקנתמ , 1053 1868 סתנוצ מ
 ?ס נסקעספסתס +םפ {1481 {+} 02 ?מ8 ם8850 קסיל'64

 עא 0? טבוינמסנסת ם866682 טסעס 11821/ 5 םת8 2 6 0158

 םטסט6 ( 7 4)2,12,5
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 ?וגפ בייל : פייל (1-13) , אפייל (

 םייוו אפיי 11 (1-94) ,(17-309.)}

 ןזפצ נס ו{1ס8מ'} טּבצס 'מ?ס'ָנ

 דאב , טב (182)} דניק (1-24) ) .טניק (שדנ- וע.

 ןופצ סס6 '!טפ9מ'} 8306 '6 0316

 קוניג (דד-!) אּפצ םסמטה 'סתסט88' ,

 ףאס ס+מפע 1ת59820068 01 טמסס7ילבנםלק גמ 106 ט58 02 טס8 ם24

 שס3061688  קזיפממפזמגס ססגזנל6:ק2ני08 ניס דסססע864 18 +עסושטנ82 {ידנציז

 (1-ג1) עפצ 210630 'פסטסלה' םמש גידייר1 , גאמיירו (ןזז-1פ) אפצ

 +נימקטבא !עצבס2צ!ג, ךמ טס?למ 62568 , תסעמקמסתתמ-21 7 {8} סססטעֿפ

 2.14 ?תס 8986ט9 02 {ְת)
 א רע

 זמ וזבצ  {ֶת) 38 6מ6 2נ1סקמסמס 0? /2/ 0020ע6 (826 1160ט6תסנ/ 819ס6ש)

 טסנםע פ9סמ5 (ט. טסנתנסנסמ 1909:21). ?תטפ, 606 566 ג1 +סע

 ס22חט16, גת טסע88 1146 1202 '1סמ2!... תתטפס טס 82817266 88 /22/=|תט) 6

 תספ 85 נח עמקונפה סע ם6שתפמ 25 /ת/ ם810תס (02. ?םסתבּפ 1998:827} סטנס

 +14601508 800 ססצװּפמ 195 ס289 "11601952 3116 041 {צסא םנקת ססעתבמ 6

 +מס 18לססנ 026 1089 {8} ?עסת סמס {תק) ס1ט566ע". ?תנפ 3021368 ?מהל {ִתְנ

 דזם3 תסש 8 טתססמת 8

 ?מסנס םס 30636893008 ֿבמ 9מּס 18083826 03 ע(8 ?820 גמ 68116ע 101 5

.(1917:32 | 

 | ףמסתהפ' ס21808610מ (1998:83) {סנ לגס 817?סע3ת2 31908+10מ8 גת

 ָו
,2 | 

 | 802968+ +תמל 989 קמסמסחנס 960ט36מ06 שט28 300666 {-ָתםאנ1. זמ ס?מסע טסע65, 6

 טץמצענהפנסת גת 906 156 02 701060 208 701061699 שס8-11081 89סעפ
 28 2150 סתמע2096118916 04 9ת8 ססץװבת טצנ+?נמק פעפ9סמװ 02 986 ס8נ1}

 ?מ ססמטטניִצ (62. ספפע 1909:100/.). ףתס +וגססג89נ0מ 318 סתּפ טנ1918/ 8ע999609

 | 5009 גת ?טעמ 30 601)61'1 םסצמזיטמקטתסב קה רנמס02:3 83:24:3:69- "231: ס גבר

 +סס, {ָת) 688 תסֹס קמסתסתנס, עסעתפ 1146 ןקנ|י (1-26) אפצ ץטמק !ץסטמק'
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 1606163ס0 0? עסעמטסקמסמסתנס = סע כ (=א) 1001368 ט086 ?מס 1081 5002

 888 209ט811/ קטצסמסטמס66 826 9086 סם םע60661ת2 22881 625 6028604ט6מ+6נצ

 8 811 סממסמס 02 /מ/

 2.159 1221262811266 00ת90מ2008.

 ןפצ 238 טמס קמסמסתספ /62/ 206 /2/ ע6860966:/6 2ע802108117 טצ

 שור 6 ׁשֶז ס8ססססצסנצג 410888 םתסתטתמפ8 סססטני סתנע בת טס8

 ס+ 9818330 סעבקנתג (נסמ 6 קט 2 04 518ט10 ס13681ת עסט

 ֿבמ ,תא (866 3./22), +תסנס 158 2 א 8ט66006 04 9686  ןקמסנג6:058 .

 זמ ופצ טמס-ס6 19 8 560168 04 221862811266 קמסמסתספ}, 1סע ס86

 | /ק/ 810 /1/ +80 18 ה1ס50 2850ע0613 186 עספט14 0? 5180: 6

 ם8 ט611. טמונאפ /82/ גתמ /2/, תסטסטסע} ?הפַע 86 תספ 63593ת631צ

 1601:6880966 ֿבמ 9ת6 11061508 82 0

 ?עסומ 606 1804 02 םתסמסמּפפ /62/ םתסמ /2/ 1 הח, ט8 1תתסע 6

| 
| 

 ו

 8ט0860068 03 לחס ק812981132664 00090מ8מט5 8180.

 2.16 דת בנקחפ 04 ?מ8 ץטנעסטנסט9פ ם150ט59ג10ג, טס 088 ק08310 עמ8 {ס110אנתק

 פָאֿפלּפמ 04 002800809843 םתסמסמספ בת 9086 12מ238826 02 81

 ךתסוה 24

 גא ססאפסא גאיע צפו

 8 ּת

 ק (ס2 ןפ 0 : :
 ֹס 8 8

: 6 8 = 4 
 ײ 2

1 76 
3 

 ו 14 סצ ט38 גם 1806 קמסמסענס גת עו 16 15 986 סתוצ סתּפ 02 6
 תא םמסמ=תמפפ 9ס תפטפ 0668 1080 6261621 097.

 0 יי : : : 0 :
 16 15 04 ססטע86 10טס8851016 טס 6ס?סעװנתס 606 םטמונלצ 02 /2/.

 סמ ז 3מ 3380180) 866 030090מ (1993:80).

 ,םעויע טעקע או
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 2.17 ךס ע60801סט6?18, טס 2046 טמה+ 606 00ת9002205 04 ,( 26 64

 28 קריסט

 אמזמ 3

 א ססוּפסאםאיי 41 תמתפתפפפתוק אש ד סא

 ת - כ ,(ם) טי =" צ;(ץ})

 מי= ג 0 = =

 פ'- פ ווא איש

 ע - יב 58 - ם,ט,ח

 2 - טיף, בגד עא א

 + = 1 ,35 2 = ש

 62 ם צי =" =! ח

 0 ויד םע = 'ה

 2 - יע" 20 = -+

 2 וי 6 = .88/)

 2.2 ?סט5

 2,231 ץסעהגקפ 606 חספל 8113 תק ס2180681918910 02 ע066נית 33 663 50 63816618

 35 +86 ז,68 יג בת 986 טס02110 פעפלסמפ 01 486 לםצינסוג8 8181609859

 1ג68152 61816068 2נ6, בת 809, 0188812166 סת 186 ט2818 01 2 םטזטסע 04

 ?טמ68פמ981 טסשס} 0017:17630040800668 . |

 1+ 18 תסס 29 211 פטעטעגפ1תק , סוסמ, 3884 סתס וי 1יסטנ6538מ098ס1 0

 01 3160158 טסטס18 2295 תנפססענסהווצ טססמ 1685 868016 1תסמ 9 =. +7

 01 להּפ ססתפסתפתלפ. 2פ שבו1 06 פמסעלוצ 866תח} 986 0311סע6008 גמ 7061

 160ע688008טנ1סת טסטאטסמ טמס ּפעפס908 6ת010/60 18 הא התס 133 15 קעסםלסע 8

 טתס םסעעסּפקסמסנתק ט8ע3863ס0 בתוסתק טתס ס00מ50תהמ921 קני 9 ו

 7 יו עי
 786 1956 02 פ טס ץטקע8868? חסעקמסקמסמפתבס /ס/ 25 6611 25 5 {סע
 2 , ס סע /8/;} { סע /5/ םת8 ׁש +סצ /2/ םניס תסֹס 106302066 גמ ?801



 זמ סזיֿטסע 90 2801114806 סט 8315008510ת3 ט6 סזמגסע 8 8098610ת21

 טעּפססומ טמ1סמ 1:8216098 טססמ ?תס 6180ת0410 4 םקמסציס6 '818330ת8 םנוסחק =

 יז רו טוושיאפששש טא: ר. רו בה. =

 0068930ת831.+ 1יסםוטממ?

 סתצסמסנסק1ספ1וצ 828 16810ת81/ 8111816ת9 טסט61 ץמסמסתמספ: 1ח011036 גם

 ?תנפ תסל1?2סמ 18 9מס קעסתנ56 ?תבס 2 ססוטנסמ קעיס60-8121609 684 6

 1608 לעיטס6 (ט, עס3נ8108 1958:22543 ןגסזיפסק 196983:161) ,

 = 1403 0841 3786 1 םנ קו סנומדסץס6 םָש ו:סעפסק (31018,) 0

 646856ע106 31663358 פט 6 2 35 8 ס6111089108 0? 6 2

 קצעסמס986 סע 2 ט83מי0מ (1960מ)

 + זוגפפ 26 ס168נ3 8ח0מ251268 9084 טמננ86 טס+מ 1100202 6

 61076108 אס 1100 34 ססתטסמנסתס 30 885טתס 8 006900266006 ט610962/ 006 =

 421 58 ניס, -טס61 8 םתה +םס א066816 ןומ קה 0פזהת טסוצס1 5ץ7פ960+??(6

 +0סע6 868 +סשמּפ בת תסססעת צ1001908 שמנסת 0288809 ס9 2864ט385917 66

 סע עספ0זסנמ2 ?ס ?תבפ 895טה2סגסמ}, 608856 80 תסס ט131898 686 260681

1 
 ט5861010698 04 ס191ת8 1016 ?סעזפ סע 161616008 4

 ש 1סע808 (19652:228} ת.1} 6680ע3068פ ?למּפ תסלבסנסת פָעֿפלּפװ 8
 +ס11008:  "ךשס 812198 6680 106 ם80ת ץטסט91. 5708 ?ננפס 0, 9698, 5=1}

 פםסשפ טמסטה6+ ט06 םגבונלע 09 6 ?ןיסטסיילסל88 פסטמ6 א85 8, 62 3, 09 טנ
 עסטקפס91טסנצ. ?מפ 818211108ת06 0? למס 8600ת8 61810 318 85 +ס11069:
 1  סצבקגתגווצ 2 פמסעל תסתסממפתסת} 2 סי 21 חרדי 8 1008 תסמסקתטתסמקנ

 4 8 ס113 גתּפררָצ ּפמסזיפ תסתסמעשמסתק (1 גת סמסמ םעב182016 ) פו: 0260466 ?ס 6גנינָ
 א 6, +תפ םטס1605 01 ףת סניב 181 6108לתסס 5, (במ לעפ 8565

 תנצ )-=8 טסש91 (םקסגניסמפנץ 84 6 6 {61) 3 9086181 63 3לני3טט43 סת ."
 +ת סטע 196 07 6 0482 0064 ס-12, סי סא8ק16 , 311 תספמ 6026 26 6

 ?398 גמ ףטס5910ת טסטס61 12, סענטותברוק {2), 5 1
 6380673916 פנהמפ תמצ 8 'ס6 נתפייס טממצ 1840311 4846 ססזטדי64983סת =

 21 ר : : קא 2
 לזמ ססמ+ט1461961ת693168 ףס 6815 3166152 11ת2119595 טמס 0008184-
 6366 גאס 28 986 8016 פסטעסס 03 ףמס ססצ+תמתנס 08918 01 1108152ת} תסניס 1606

 םצשסה 858 פהסחמ ?ה80 3106 סענפנתפ 01 11066188 278 זמגסמ וסנ86 ססחמס 6 בה עד 8
 (ס0?. 2190 3 2.4), םס:6ע60068 לס 6 8תסט26 , 02661 018 } 98 טמיפלסס84

 סעס8 017 85 ץסבסעקבתס סס 8 טפצנסס} 02 0663 681 ס6ניתגמ 638166:48 .
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 ףפטסמ 63156נ1מ0+1ס0מ8פ שמנסת 86 3850064 90 תבטס 007812ת66 1 קעספס-

 {346ג29מ} 52661110ג17 םסעס טסטס16029=1ת 618610061008 , 8166 2150 855ט3068

 40 תגטס ס0683066 1 106 ע:68350 02 ג/, 2 גומקטנ8910 2806 ססחעסמ טסמ

 {ס 1016 גתס תסםסעשמ 3160190 15 ט8א6ת 22100261021 173 90 06 קסעטנתסמפ 1ת א,

 טת1688 6ט106006 802980898 סלמסנש186. שגסג למנ8 טמססננצנמק 29פטמ9נסם,

 6 8ת2811 םתהש סטני 1018160068 +ניסח 106 8ט166006 בת 306 1540 168611+, סע

 4386 קטצײקס86 02 סע16תט686ג00 1:60019146 104 טמס קצהקתסחנס 2מבנץצפ18 04 ?מ6

 טסא618 04 א 2מ8 0086 9ט0560טס6ת0ס 1016ז60009 85 סס 106 ץמסמסלנס תהצטויס 04

 14686 503068, 166 ט8 0366 628ח0168 !?תסמ 165} 04 טסע88 000683ת1מ07 6

 ע814038 טס06158 808 10010896 ?תסנצ 16850609138 קזיםקתסמנ0 1יסמניטפ62408910ת

 +ת 194

 ף,מזעט

 ןופצ טסאטמ םתעסעטפאאצ גד סא

 ץס61 260696248413 סת טו

 בר א עב 67

 12 יי עס יצסמצי

 13 3 208 'לס 58צ'

 21 ֶע 96 ! 'טס8'

 22 ײ סע 'ו139616י

 23 = תפעטמ טא

 24 5 ט9ע !טסמפ} 81

 29 / 0640 'טס ע601659/

 31 : : טבת '(1) גתי'

 32 : 32 1666מ'

 23 י סנת 'טס6/

 בִי עג יז םרג 'דזתגס !
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 יז 4,818 11--0063 1664

 ?ס861 םסקני6564986108 דח:בזומ 8

 1 ָא 'קס16'

 יו !ךיסב !

 יו : ' , !'טקסב11!ו

 יו - אסענת 'טס סטצ'

 '0+ , ?עסז'

 'סתבסאסת'

 !ץיססח , םסט56'

 יו 'פאבמ'

 1ת סנ}ס ?סנ1סאנתק 618009910ת, 66 40 209 0005186 986 קנסטס-טס,5

 טמס96 קזיבקגסתבס זיפקַיס56686010מ גת קםסמטפנס 1621122910ת גת הא 15 628 5208

 85 גת 1,

 2.22 51:68868 טס5

 2,22,01 ןזמ תס8141 קס8516108 אב-11 15 עסקעס562966 גמ גא סצ 2, 1.6. 6

 8056ת06 02 8 טס661 5128,

 6: טכס (1-8) , ץ נג (1-080)/ ןטלה

 (1-22) ןופצ תבעמפ 'תכאספ', 28099 'ט0016', הבנלת ',862',

 זמ 3836381 ק0536300 א 2602686205 3, 6.4 ילא (1ד1-12)

 טל א (1-46) אפצ 216 'סטסעִצ', 810 '014'. תסטסצסע, 1? 6015 8

 15 פגתמנש 18061:קי6668 25 82 008ט84610081 שסע8-1214181 טזיּטטס02130 סני80-

 2180830 ּפץחסס1 (986 ט81סא6 42.3), +תסמ סטסמ גם 10163841 ס0815108 3-11 5

 ץיסקיט982568 סצ 2, 186668 3819 96?13/ 3מ0ע0208 ץ16145 2 תסֲזיּפ 616902ת0 התס

 931ת016 8תבנצ 515.
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 68 סמססטמססע ס0מ8 פ9141ת2 2 ןאמ (1-3) 1153 זעגמ

 'םט5מ8מ8' 15 5061164 א1סמ א גת תס36 סססטַיעסמס85} בנלתםסטקמ +םפס 6

 56טס181 ם2תמ165 04 ?86 פ0ס11נת8 ןמ (1-33). ףמנפ 21151:029100 תבצ

 ןיס?160+ למּפ 8066 ס0 412136:6061266 27:88210811/ ס0666668 'םט50220' 6

 'סתס' (0?. ס6ניתבמ !ובתת, תּבת 8תס ן!פצ תבמנ תסת) 1ת 4 ןאמ 'םטפס8מ6'

 18 4159180115ת4640 ?עסמ }ן ,. 106 61226/6ת068 1ת 686 קצסמטמתס13910 02 6

 ?אס ?סעמפ גמ 28 תבע ק2/41181 +תבל 1מ !!3צ, תגתסנצ 2 2661066 טס681 גמ 6

 18596 836 לס 386 1808 2 יי

 2.22,02 ךמ א 52-12 15 עססע6860064 סָצ א סע | 0106 1ת66ע008026801צ .

 6 ןביה ןא (111-עפט.), רוה (1-40)= ראה (1-29)

 לומ (1-18)= לאמ , ךונ (5=)1-2359= ךאנ (9

 א3+ סםמסעסמ 'סס 0681תם', םסע 'םבנע' תסנ '?1תס',} םסאה !96?8ש',

 106 !תנסז 02 םס 11466150 600טת826 גת 6810 | א85 1568 לס ע60265680
 כ

 םת 4-טס661. 1/8 ל86161016 00001066 1020 טס661 12 635 8 תסעס 010566 1008

 ס808 טסט614 96 טספ60סתס המת 39?סת06 86 8 תסויּפ 64806 קםסמ8910 46650י1 4

 טמ631 2,22,09 טנסס 8601930081 2618ט826 67366006 35 טעסט8מס 0 טא

 2.22.02 צסא61 13, *ג גת סקּפמ טיר 15 זסקניס8601684 גת הא סצ 8,

 6240606 14 36טס131 1ז64טסתלנ} סססטצנינמק סמס5ץ118010 אסע89פ אמסנס א 5

 26תסי81 17 0ז0164668.

 1 לסא81 12 38 טמ8סטס9661צ3 8176928} 5011666 גיס 12=8 לס 8 תסס
 010566 2304 טסש61 קעבסע סס 686 טֿנתּפ 02 א, !?מ15 9011? , 1ט0020600621 +ס

 50096436ת6 6טס1ט61סמ 02 1168158 ם15960ע1081 םמסמס102/ , 15 26685960 0 38
 8116867} 6246 21806. ?תטּפ, טס ?1ת4ם  טס681 12 א85 "סטסמ גת 686 0

 +1ת55 {2)(= { 2 }) גמ םסעמבקפ 2מ 64811015 {ס}" (א, 63ת630מ 19390:19) ,
 10446 (1991:108) 35 0? +מּפ ססנתנסמם +תב? "שמסעס אס ת24 3..,, 1,8. טס061
 12, +מסנס פטצס1נצ 625 םמ |ס} גמ 716619פ0 1086 ס84סעס 1900", 4060981282 0
 נס: 8618 (1963:84) 2-12 ם36 21ז6247 2026 0 ס בת סםס 1168158 02 4 2

 8ססטזח6ם+ (566 סמ. 1 ?ם. 1)},

 /ס155068 ססזתסם95 2150 (1016.) +תבל 2 פנתננבע ?ז2מ5נ5נס08 5
 81:6867 ?סוטת6 14 2בטכעגּבמ 4003ח8268 0? 688 9661??מ ססת?סטניע , סט? 15 תסעס
 ססזעסם 1ת 986 ?מתנעטססם9סמ 206 ?ס0טע6660תסמ ס8תםסטינ168, 11086/ 5םסט8 628 ס08-

 +39104 ס6+36884 3 8 9 +0ס 06 ססחתסמ 2נסטמ4 1900 +לס תחּבמצ 663 5011021
 3607 } |סהפי .ךלס
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 | עסעס1 12: לתבצ 18} 19 35 תסצסע ץסקעפפסמסס8 סצ 85 35 טסט81 12, םסע

 װ

| 
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 6238960 8 1621 ם889-(050 0111ס6ע6ת9נ8טגס 0? 3166350 61818665ג ?תס תמנמ
 ןלמסתס3681 סני3 063 סב ם18י8661:123 טספ+9עמ 3360158 35 8-28, ָנ. דזמ +מ

 283 סת טא טמסת ס6שיט21בתוצ 5!00116 6ט148ת06 38 טסעת6 סט. 1+ גא 18 ג

 6.8 רטאו (1זז1-7) , ןיגאז (33=1),

 ףק האש
 ןסטאנ (111-39) ןובצ 2096 !?הלמסע' , 2088 '!?ס םפמָצ' } תסתפת

 'ההנתתס 8

 שו} )/ שאוו (180) שד . שאד (130)

 רג (1-12= ראג )1-9(  אבצ טס8 'שמבפ', 808 'ס:8') םסח

 ףגח068 ץסטס} 13 35 +ססצס8סתטס8 811:סש6ת9ר} {עסמ םססת טסאס1 11 26

 38 15 ססמפ189סמ6 גמ 105 88 04 2, 88 15 טסאס1 ווי שס 60ת01088 9856 טס661

 13 ( אב 3ת סססמ פץ1180158) תהס 2116286/ טס8מ 1908906086 טס |2}, סטפ עמ

 תספ ץפ? ט880 ע81586 40 תסניתס שנסת טסשטפ1 12. 7013 םסצצס30י2988 618

 ס004629108 (1950:1054.)} 9820 טסטס- 13 םפ8 תספ ץסס 42ע268 טופמ טסאס1 2

 טו 81088090 םסתסטב ר

 2.22.04 לסט51 22 56 18 צ+סקעפ86מ066 1מ הא טֶצ * .

 6.6. קיניוו (ז-40) עבצ טסעמנא 6

 ריז (ך-40) 03. וחנ8 סע !םלעסמפרצ } 893 עטסעסש ֹוטסשַעְו.

 (איורז) יקידיל (1-9) '!טמתבנעג68 {טסתפה)' 09. ןובצ 1סעטנא

 נטע ץסע 906 טסעס טשריא )1-29(  אפצ סנזמטסמ '?21ע7856' ס1. 1010 סצבלסם

 יע פטפ+פםתסתפ ש88 תכמס בת עס1סנסממסס8 98 םצ

 96 ס68+ סמ 1 עא 638ת3 8888 8'10116 םצלנסת6
 טסמסציס28ת6סט8 40 98 8פמנ168 0 סצ 1403 5 228

 טסטס18 12 םנומ 13 בת ?ציספס-םפמלּפ= ת 6
 855טתוקלנ סת טייג 3 1562: ת 1123 ם

 זמ קסחס+ע8ב, 3266 18 םס 667366006 9880 80 טת6 לנתפ 04 הא טתס6

 וי

 א צ

 1ב8תק2ט888 02 תא טמספס טסטס18 םנ8 תסס 8 (866 םרפס ?ם. 23). ++ תא 158 בם

 אטפ9סעמ טסצ9 טמסמ ט6 תוטפל 295טמ08 ?תבל שספטסעת ע18839פ08 תבס םספ ץצסס

 4344 6683 מט ד יע {עסתמ עבפלסנחת 118018מ, 18 טמ8נסת 0896 2821 8'20116

 548 6ת6מ9 3 8 זיס16ט279 ,

 זוהר יו אר ויי ר קוק ריטער די טי שיר שיר



 םצסט80111 ?ֵצ , טס661 2 88 500746264 18 סתפמצמ טסצ ססורע סמ 860סומ6 0?

 עמס 201106126 סס880ת80 סבנ86

 ?'46 6ט66 טיי ?86 טסשס1 22 ט88 2סחסע20נצ (6}} 86 288 םסש

 תפעקס8 88 גת 1156 ט16מ טסש81 204 שמ:0מ 5 א זיס 6880166 6341 661

 ו
 ֶו
 ו

 בייט **  =-8ת6 קפסמסטמס066 { 1.

 3881668 308 {סעיזה ןיטש {ד-עג ) ןחמצ 83 פח+סעמ '+ס 8987! ס+. 6

 898ח, אס 1188 1פס 2 ן אמש (ז-עמ). ףמ35 טמטפט83 ?סנמ 38 06

 620181066 85 םסזצניספמסמס1מק 40 ?מפ 1710 טמענהתל 8640 (01. 86 6/ 1

 גנב 8.צ.),

 טסט61 23 *8 גת סססת 5ע1120168 15 זסקעס562966 1מ תֹא סֶע *- .

 8486  ןליצ (1-ט}), ןיצ = (1+36) , םגיל )1-22(  אבצ

 ב86ץנ0 '{ס ססטח?', +פסעמ(ס) '08608', רסצמס '918068'. 0661 3 188

 ניס {8}) 228 סםת 08 2590006 96 תבטס תסניקסס שנ?מ 6-22,

 2.22.09 דת תא; טס6מ } םתמ *  םצזס 0966 8660ת81/ גםלסע-

 ס882068 3 40 עפקנס86מ9 טס663 25, 386 8080183 ם-טסאס1 1660װ8+ע0966 5

81, 
6 

 1 = א ליפ 648. ןגערו (1-:00.), ןיגי 11-2) ןטעב , טגעלֿפּפ (90=1) =

 שגילֿפּפ (111-5) , טֿפלעה ,(11נ-בפ) = ם5ֿליה (1-נ

 ןוכצ ?עסחג '40 886'} 624 '8083מ59', טס?מ '+0 עססטס7?8' , 1168(+) 1566 +ס',

 תסבעפ 'מסנקפ' :

 10 תסססעמ 3160185מ8, טסא61 25 8 166 63816698113 85 {ס},} 4

 {+} 808 {ס} (04. חסעקספ 19658:18נ4 ט. ש93מעס1סמ 1998:251 בתס ק8551ח).

 ס8ת 288טת6 9086 טסט61 29 ח28 2 5626 סב גת 2א 284 קצסטגמנ} 58

 ! 8קסצס2:10896 קמסמ6416 ט8108 1 גמ 8060062006 טנ9מ 326 םסמתפצנםר)} 885טת66

 1י836008 3043 00 ;

 : עס סתססטמ0סע םסעס ?זסףטסתלורצ 606 52611108 ןטשרע (ז-1ב), דמ 831 |
 ׂו

| 
| 
| 

{ 

 עי
 ) 2 4016 009ט23 068 6 2 {בתמ 906 8ת80ע/9601ת9 07 89658884 1סמ

 ;8 ם82 018 800018 0 : :



080 

2 ,29 8 
 ש : טש א

 טלסאס18 31  טנָּנ 32, יהָנ םתמ 33, 53 גמ סקסמ פענ1ג0198} 6

5 
 ץססציס860988 14 הא 25 גת אבצ טצ 2 83 גת08 טס םבצמ 101660 6

 ,יהלאאפט ממשות
 עצסט8016 61841009:08 םסלאססת + םתס 2 1ת 27 200 ט6 2876 תס תסהפסמ ?0

 906 חסתסקמסמסתפפ ט6 תבל פפצ עמ טמ 16880ת8016 ס6נל8נתשק 1080 6 קסו

 ספעיס טס ם ט81008: 1-31, 1-32,33.

 2.22,0/ טסטס1 300 1י6ססתּפלעטס066 3) 18 2/030-1166188 28 גת וחסד 8

 עסקציס568666 בם אתח סע ** ,,

 6.6 ןביי רש (1-91)} םייצ (ד=7 )אבצ טמזיפץטת !טס טע346' ,

 358/6 'טנתס'ג

 2.22,08 טסאס1 וה 50, 18 ?סקעס560096 תס89 168?0 טָצ }{ טט+ סי

 10?ע60ט6מ517 סצ א 8180.
= 

 ,  רדא (-9} ןּפוא (ז-עס) עפצ 2016 יקס1סיע 6.ק. דלוג (113-19)

 ס66/ !סע' (01. 8. טסנמעפנסג 19600:66)} ם?ח !סקסמי =

 ןבואװ (רעד ןיא) (131) טראוו (859)1-8 (טמ 60ת) טסאממ '(םטצנמע

 105) ט668' } טסעס עקת'י

 תפ +מ +תס 6856 02 טסטס1 2 2 ט8 םתססטתססצ+ ססת?טּפנסמ במ +מס טניבלנתק

 01 146 0-803008. 28 טסט618 12 םת {;} מםמלס 26021066 61591ת60 10 1

 ע160390 61816048 טתסעס 18מק29ת4 618610691008 תפטפ 0860 16981ת04 , 2ת80 6

 אפ 2פפטמ6 9020 2* הבפ ט0693116 16תקסמ 03 833 091 008 ט6ס טהא6 ?תנבפ ?ס 06 ?מּס

 6389נת0641ס8 טסלאססמ טס6618 12 806 141.

 2.22,09 טסאס18 12, 5ס} 6 וו 58 בת סקסת 8פעב1201ס8} ףממס8ת ?0 תכטס

 817620/ תסתקסס 128 248, ?םפצ םדס קסתסזנווצ 1ע6/ע886ת0668 םצ : + סט+ל}

 85 18 +מס 0886 02 טסטס1 ןור 0008930081 ו7 סע א 8105

 6.8. טסטס61 12: םֹוג (ז-גםל.} טםורב (1-36) סורג (1-50)= סארג

 (זד -2} ראֿפ (1-53) אבצ תסעס '8666', טססאפ !טעס86', דסעֿפ

 'גבזקפ  קזסה9! לסצסע !קהלסונ

 למנתא 1289 2ש060-3160188 6196100931ט36 16ת8258 286 206 פטנטנטס6 107 6204 0?



8 

 ִו צסשֿפ1 43: לואוו = לאוו (1-19)} ןבוא (1598) ,

 ןזא (1-28) אבצ סעל !שס11', סעסת 'םמסטס'} 220 '?נט8* , :

 טסשס1 12 , 113 , ס0081896מ+ר7 וני1ס650 6313ס1ס+1 ?ציסמ טסוט63 עג ,

 טע106068 *| במ הא 25 38 1653  שטלת טמנסמ 16 1896 תסתעסס 3ת 811 04

 םמפלסעמ 716015ה} ס8מ ס6 8885ט098 40 םס 6156נת00 ?עסמ 906 18098/. 14

 י?ס661 112 , כי 88 8389נ806 ?עסומ טסט61 12, 16 6 מס) מס {סנ, 4 {ס1

 ט88 1הס טמרטס 07 טס681 12. 14 00016 8180 תסצ, תבטס 266ת} תסטסטסע סוג,

 1? טס 28593808 טתהט 6:םמפמסתק טס טסט61 }ע} (611 עק 19898:164).

 080 טס 288ו6, ?תסת) 1080 טסאס15 12 206 142 , 43 6 306666 תחכניק86 ,

 88 3ת ?מ6 0856 02 086 4 קזיסטסמל-סה} שספ9סנעמ 31681587 סע ןעסני6 2688

 שסש618 63893ת00 25 12 תםפססעמ 33861507 77 ?תס 860006 21461089176 8

 80060466 , 68 תתגפ0 קניספטמס טתהס טס691 12 טה8פ 6811266'1 פסחּפלמנתק 6

 { י5 } 806 טסאס1 112 , 113 8 םסוסונ80 זסעיפ 6 {ס};

 2.22.10 6-51 םתב 44-52 םתס ט-53, סעגק1תהנו} פהסעל 1מ סטסמ פע1180165,

 םני6 ססתמנבםףצסמסרצ עסטעס8סתל960 בת תהא םָצ }2

 6.8. -51: רשופ (11-8) אפצ טט+ס/ 'סט996צ'.

 0592: ךומ - (1-32) עפצ טטאמ '610סמ, 290068202362',

 8-02:  בֹוטִש (1-89) וצ סמסגס !עססמ} םסט56',

 שס תמעמ תס 6ט168ת068 גמ הא סס פתסש טעכט 51 , 52} 53 אסס ססנתק

 ?עסת166 60 {}} (0?, םנצהסמטמ 1934), 5 3111 טמסעיססעיֿפ םפֿפטּפ 1226 ?סצ

 184160+ 906 טמעעסתטס8 59898 9086 02 201 ?תמ זצ 61216045 מםבפ פטניטט6

 טסט8} סתבע 18 אסצטמס8פמסצמ 1166350.

 2.22.13 810066 ?תס קמסם6910 טה1ט8 04 טסא61 504 ש16980 י| גמ א; 58

 א
 ?מס םסס83011197 9086 טסשס1 וַעְו שה |8} 88 +מ קנס8סם0-ס8צ/ טספ+ סע
 431606350 688 תסצ 06 60251681/98 50 1002 88 טסאס1 13 גמ תסנלתסצ תסעקסס טבלמ
 טסשס1 12 28 18 ת8סססעמי 0358 וי סע ט66ת .פתסֲעפ6ת264 85 גת 8006 זע 9

 {ס+' תסומפניס 614 טסט619 14/} 288 313 זוטעקס}

 וו נר אוורוטש מושבווכובאעגנאאאטאהאאאכאאגרוא ייד אש

 בניו טאאעסיטאפאופאשאאנסא דריווש קיירא
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 גת ,5+ פטסמ 28 גמ 106 טסעספ טיוה (1-33) זיול (1-4) עטצ

 םסאט 'פאנת', 1סץ2 '10359', ס8תתסצ 06 6696ע6 0 חס 6111

 ?ס1רסיז עסנמסק'פ (19092:161) 2  שפ 0{ {8ט(=גט)}4

 2,22:12 הסטת000 ץס5

 גמ 986 תוחססענמק 80ת6װ06 609021066 890עס 406 סננקנמה1וצ 1יסתס

 ץ'סט0066 טסטפ18 26 200 ססמ8:60נ06 28 טמסע 9ט0960טס6מסוצ 1061:266 טתנ?סעתנָ

 אוסת לתסֿבע ?זסת9 תסמ-עסטת066 6105 (=. טסנמשיסנסת 19600:702.). ף?מס

 66366ת06 30 ת8 פמסעפ, תסטסטסעי} ?ת89 טהנפ תסעעסע מפס תסט ץסס 9816 218062

 531ת06 386 ?עסמפט-ניסטמ066 עסט618 ניס 6009199ת+1/ 16065360166 61991ת0ס+913811

 +עסומ טמּסנ {ץסמס תסוג-תסטגמ466 603816009 .

 ךתפ טס0ש61 סס011690026132 טס 6622 8 18 טנט96ת טמנ!סעתטצ 85 } 29 ׂו

 ס.ט. ּפהסֲיט 6: ןגומ (1-2} רטרוא (1ז-?ןרסורג (11-2)װּפצ תסקמ '(?מסע) |

 תפצ', םניטסי 'ק18068', קתספסע !1םתקסת', (0?. ססניתבמ זומסמ ,סעס 8861 ) ,

 1סם8 0: טייהנוש (111-:18), !זוב (111-13)ע9פצ פמסעממסעל עי

 טסע2 !086 (8עסה.)- םתקזצ'} לוא (ךזז-1) 'ס31' תפצ סענ '031' (02.

 םסעמּפמ 5000מ061+ , 0086, סג

 ססזיניספעסג8נתק 90 םסנתפמ ט חס 1148 *| , 6.2. 5806 2

 ןציונ (1-48) ןיוד (11-10} למיוק (11-12)ע8צ תנטפמ 'טס טפ6', 8

 'טמנמ', אנחה 'ס2ע8ח02/ 86605'}

 1סמק 61 ריור ןא ( איורוז (דזנ-12)) טיוהיב (1ד-נמ+-)

 1157 סתזינעת 'שס ?סטסמ', ?עבג 'ס8ע17', ט8תנ6 '!קעס:6019'.

 "יע 2 669סעגקלֿבסת 03 טמס 2602ע/88016 ס1עטניּפגס} 01 606 5

 { טסטס1 5; 866 05 663תת610מ 1998.

 2 תספ0 סטחס+ 99208 02 ט015 068 5 88 760ע/9862966 ט/ *} .
 0. 986 806113מ4 עטנ6ס8 קענמופ8 1מ ף89ץ1סע תמתג089 (1512) 01466 סד 5

 (1928:33) 966 סם. 7 ?ם. 14). |
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 זת 8 תטמטסע 01 18868מ069} םסטסטסע , טס 1100 2146872891083 6

 י| 408 | במ טסע85 60096 ם6נת8ח 6ףט1ט818ת05 תבטס ט. 1/8 639500ט6ע

 למסטקה, 1849 בת 1000016 תגקה ססעתּפת 6 ס0623 8166 (6181605981177) סע

 198 ט 8 א ףס טהסנווהלנסמ גמ סטע 4646 גם 86ט6ע87 טסעס8 6 0

 ם+?ץב םגטפ טס 8 פנת מוה פ1טגבפ1סמ 1מ 31603158,

 | 6.2. רביוא (1-29)- רבוא (1-20)א9פצ+ גססע 'סטס', 1016 טססע , טססע

 ןרגיוצ ןא (5)111:1 ןרנוצ ןא (1018.) ּכצ 6ת65נת0מ !שס 1306,

 630318' 1140 (ם)2000ס8, 66. ׂ

 סיוטש (11-512)= קוטש (1016) אפע פהטנא 'קגס06', 1018 פ9טסא, פסטסא

 (ס1. ןסצסע 8.ט.).

 ףמסזי= 26 2150 8 תטחסטסע 04 טסע83 טנטמ *י|} , טתנסת 1מ זסססוית

 6698 20/68 סמוצ טב9מ 1, תסתס, לסס} תסשפטסע, טס 1106 106016781 ססעתפת

 4181600981 ?סעתפ ומצמ 3,

 0.2 רמיונ - (11-1) הבה םס1ובג תנושוסת עטס 1110616 םסניתםמ

 תטחשוסת '!תפטסת' (02. |!ספסע 1209:110)}

 טשיומיג (11-3) ןופצ םסח059װס 'תנ06', םסעתממ קסחנ 5609,

 סט9 84. 1016 זעגפסװסתנ

 ןשיוק (1-5) פצ א39מ 'סטפ1סמ', 0סעװש 1556 טט+

 04. 1040 ט896/}

 ףליוה (111-19) אפצ תגנפ 'םסנמ', 02. 1016 3126, 80116.

 טמסס1 סתםט עטסעבס 02 1000066 טסשס18 ש6 1188 14 ט96141 60 35

 406 טסז61 ססני63/0061ת7 סס ם6נמת בו (=| 2 1}), 1.6.,} 8 0804 עסט

 טס661 ט3ט8 8 {עסמ968 02121109. 1מ הא; 6019 פ0טמ0 18 9191

 :85 ןיונ (1-18), טּפשטניורו (1-:19), טיודיב (4

 ןוכצ תמעת 'תנמס', 1ת8ץתס9ם0?2 '?ענסמספתנע'  ס0892ע6 '0062825',



 ווד

 זת סמס שסנֿס שס 2120 יי)} 31299628 022 י} :

 לטייוב (1-9) אבצ טמעט1 '082, קטע26'.

 14 םהטנ+'פ הפפסעסנסמ (1928:38) ?ת89 סע 1579 035 טסש61 880 81/686+

 תסנק68 4 83 18 ססעעסס9} ט6 סגמ 1008 סע טתנפ תסעקסע 8תס קסנמגקפ

 +תס 1089 01 טםס ס9תפע עץסטתסס8 ט208 טסטס18 85 0611 טס מ8טס 684 680 68

 גמ 6 1181: {סנ3סשנתק 9868 ש13461ת2 02 284

 2.22.123 םססהקנטט 00

 סט+ 8ת217935 01 2 תבפ פםסאמ סתס 1011061ת6 עס סס 326 ֿגתטסמפסעצ

 04 טתס קזמעהסתספ 3866 90 1סטעספ9סתפ סתס ט;נינסט8 861:68868 טסטע 34

 ףךאמזת 5

 אא טסטמ תעזתמפקוו1 אשדסא

 / - ב-נב / --

 הי 3

 א - 9 0124 יי - 61-20,

24 4-12 

 טוט , יז - סט,

 ס-=2 ,: םוג = ,

 6 - 32605324 ססניװ:םמ 6, טו

 לג , םסעװפמ סט { )11}

 012 ,13 ייו - ססעװגמ סט { 911.

 דג-פ1 ,

 ט-92 ,52,
 א 6

 ססעװּפמ 6 11:

 דת טס 82611106 גיט165 קע10466 1ת פסע161 ממחנ068 (1912), סתוצ
 ייו 15 קבצלסמ 85 2ס0ע696ת93ת6 טמ15 צסטס1 (80611 1920:29, 38),
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 2.3 1:660066 טסע5

 זחנטניס85 1ת 1154 טו180ע68866 2660066 טסט619, קמסמס9168117 {8}}

 ססעציס82ס063תה 10 06עת8 ס} סע 16266ע66 מע |} (ם811מ0ט8ג

 סזו16666 06206 ע002110 תםג עג 10, +םס} 26 קסת6זם11צ עץסקז656ת466 גמ תֹה

 לע * סע 24

 8806 ה 8ח8 21?טפע 8 ססמפסתהמש {9} 195 םנטפעּפ 16826568466 סע

 9. 648 רדנא (1-59ג)) רנייא ).1-329(  ופצ םמססע 'סלמסע',

 ּפָאמסי !סתס'} רױנוציא (1-106.) 'תםסש' 02. 25 8651064

 1מ 486 קי 2 86-(3מ ןכ89+ ק819301165 )} : 15 זימזסרצ 0036066 ,

 6.8. ןוטיג ,ןזעוויג (1-22) עפצ 08?26 'טסתס', קסט2(6)ת 'טססמ',

 טט6 ןלצג (111-9), טבולג (117-19), טגילייהג (40:6.)

 ןופצ 802810 '?ם11סח', 26וסָץט9 'ק181860', 2סװסענ180 '88110666',

 זח ז;68::0 1066 86 35 תספ +תס ץעס134 1001029108 סגס ק250 ןק81יט1011ס

 סמ 906 סטמסננ תמתמ} 35 0060 סת34466} ס.8ק. טנווג (1-88) 'קמעמסתל'

 04. ןוֿפצ ןיסט2מ6 '11סתפַנ ןמנעדג (1-306.)= ןקנעדיג (1-98) 'צס ?תנמאי

 (םססט+)' , 02. ןופצ 2606ת/02 '?ס 266תטסנ' ,

 ?תסניס 816, תסטסטסת, 8 תטחטּפי 02 0169 טנטמ י* טשמסניּס 1157 3

 1086 ?ס {ס} סס1סעס /-1-/ סע /-ם-/: ןביוליג (133), ןטעניק (דז-18)

 אפצ ק1סעטמ '06110?', אמסצת '10 ע0686'.

 261סע6 41081 -ת/ י 35 טפטמנוצ סתבפס06, 6.8., |נרעל (1-326.),

 ןכמכ (11:20), ןסעש (1-:0ט.) אֿפצ ןסנמסת !1ס 1ס8עמ', תפאתמ 'פס ת8ס'

 5866 !90 528ת9פ' ,

 2436 } םת8 ג1 , םסטסטסע} ןי 19 810089 21ח8ץעפ שי

 ס.םגיגיבלעז (1-10), ןיגנג (1-92), ןיגיל (ז-ט} ןיגרה (1דנ-עסצ.)

 ןופצ 261ט1אמ '!88תס', 2628מ604 'קסמפ', 1סָאקמ '+0 עט, 21806', תמעקסמ(68)

 'צס אבנר'י,



 טטןיגערז =ןגערו (1-104.),ןגנעה (1-34) אפצ ?עסאמ 'טס 85א', הסתקסת

 !טס םפתק' .

 0008830081ו3 אס 2150 1100 ןי 962?2 הם 26 ק 200 :ת עמיס

 1098620068 8196 ס?מפת ר 6.8. ןבב (11-21)= ןיבב (11-16),

 ןקעלו (1-5)= ןיקעלו (1018.} עפצ טגעמ 'טס ט8אס', 1980 'פקס?',

 םסעסעס 5ע118036 1 טפ 2106 טס+מ * 8ת0 0, ס.ק. לגינ (1-02)=

 ליגינ (1-39),לסיוק (11-12),} ליפא (11-1װ1.)אפצ 081 '28115, אנת1 |

 !ס8נתטּכ} 86605'} 601 '22016'. | |

 1{מ 6641781)20 0286 6ת0נתק9פ 906 2096206 סע קעס56ת06 04 י 8מקפניסמלנַצו

 קסתסנג11ע 7661160648 486 8096ת06 סני קעס86006 עס8קסססנעס1ָ} 04 06 6ת6נמק

 { ס}, ס.2.תוסעה יסײװ (1-14), טלא שד (1-0ס)עפצ טמעפס םסותמסת !ט"6

 פן טע08', ףס8 2196 'שמס 016 (סת)' (סט6 005 814 18 תא; 866 0 7 3.21.9).

 ת?טמע 8 טסאס1, |פ} 18 קסתסבווצ ז8/נ'6860456 סצ א

 ס.ם.,ראיוט (111-1), ראיוו (11-18), טראיונ (1-10) ןופצ +הָעּפע '662ע4 |

 20ץסע 'פסט', תּבָצסתס 'טטס'נ טאור (111-14)'(תפ) 268660' 02. ססתתבת

 עט ס6

 ךת סתס 3ת598ת06 אס 1120 }9 : ךעײא (11-2) אפצ סעט+ '6228'. 6

 קס983ט113גט8 טמ87 ה תחכצ 2190 קסץ1סעװ 4015 :טמס+נסמ 18 6190388668 6

2 2133 / 

 ׂו ףךמסנס 15 סת8 טמט85321 3958280 02 א 1296688 02 י סע |ס} 2?לסע

28 
 8 ססתפסתפתל: אכײר ןײא (111-3) עפצ 8 עהעאתס '8 2400 (שסווגמ)',

 וענ סע * +ס עסקעספס|תס {ס} 8200ע 2 טסאס1 18 1000851016}
 ט608186 02 3מ8 עספט19נתפ ס00ת!טפנסמ 1 בתססזקעס31ת48 ס6 טסטס1.+ 6

 סטמסנ תספתפ 128 00 06 פ0טקתסט טס זץסקנס9סתפ ט006 1680066 ע0661 בם פטסת 650

 4 סהע1נסע +33001508 6003092499} א ט85 ס19סת 0568 2166 1
 ?1תמו 0009002068 226 קסמסנינוצ 280 +מ6 ט8וט9 02 {6} (ם8ת2 1958:514}

 ס189טסנ 1963:90). זמ 13לסע טסתעאפ גת לתס 0166 26ע306 פטסמ 25 טסע3 םצי
 תכתנ068 (19042), גם א 35 ט966 "ןטפס {סע 6900ע8910ת" (014

  טס1 תעסנ0/ג 4)1923:110



 2,246 ףך0681 7008110 זםטסתלסויצ

 ןפ 8 זסּפטנט 01 טמ6 םמססעּס 618038810מ טס 68 קס519} 06914665 36

 16600066 טמ39/65866 ץסש9/|61}, מס {סנוסאנמק ּפעפטּפמ 07 86:688680 טס5

 סע לם6 1160158 סנ1 אֹאָנ

 ?גםזמ 6

 1014. אתא פדתטפפמ0 טסטע פצפ4

 132,343 ו-צ 8 3 ט-פג ה- 3

 63 =2)ָ} 3 ש = סט=1}

 ק-21 לב

= 3 22 
(32- 9) 

 סט (={ כ3})

 צ-נ1

 34=83 43 םט-פ)}

 0/6 ןוגָצ +ס6ט306 ט19 ז8טתסז סטזוססנּפסּכ טס0 פז 10 16

 פט טבע

 (1) 986 6106 (ס םנתס) 1008 תסמססמםפמסמקפ {סנױמ 8 עהלמסע פעזמסלע1081 וגס--

 דת:

 ךגסזפ ?

 א זסאס גוסאספמימסאס פצפיעטא

== = 
 4 ט ט

 ס1 6:1 8

 יד ב11 א 501



 ןופ
 ם י

 (2) ?חס פ6טסמ פתסניפ זוסתסקמטמסמקפ ?סניװ 2 6607 פעזותוס?ע3081 ּפטס-ָע 06

 ?עםזמ 8

6 
 שש

 צ

06 0:6 06 

6 

 ֶו

 אתא פננסתיז גוסאספזזדעסאסש צי{

 (3) ?םס {גטס סנקגצמסתקּפ תבצ םס 02828:266 88 14

 ?םזמ 9

 אא םדעמעלס5

63 

 0251 סט

 23 םוג

 16 הסמסמיפ 9889 986 ףג-םנקמומסמק 1195 םסס9סנ גת +לתּפ סס}טמומ

 עב? +גפ 1-011811058, 5106 גמ 175 800960ט60מ9 66שט91סקּפמל 3 6

 שב 83, 0ס0טי850 +םנ5 פָץ5960 טנצמ 486 תטסת 1:603066 פעּפלסמ ןציס96תס

 1מ 1

1818 0 

 ןופצ פ1תת5פפפ טסוטע פצפיענא

 3 --.31 ,3 וג-51 ,3

 22=63 ,23 ,2 03 -112 ,1:3 ,וו ,5

 621 ,9 ס-12 ,13 1

 ם-11
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 מס 66טס09נ30ת גת טסש61 םמסמסזמספ 19 ?נסמ 20 (סע 21) טס 84 6

 61816048) ט8ע166169 01 קניספסתט-88} 1100158, תסטסצסע} םבצס 8 תטתמססנע 12

 טסאפר סתסמסחספ 0866662 92686 טשס 620ע0068, ן1'סע 642/00168 02 96ט761214

 צ166158 טסס8110 ּפעֿפס6פ, 866 100202 (19652:289), ט. ט614ס (4 (:

 2.3 5316 א
 זמ אפצ 28 58:1600 א 15 1866 סתוצ גת 1213181 קס81ל910ת 2ת6 סתנִצ

 טס4סעס 7008116 | סע * (8װ4 תסת-נת1918וו7 גמ ססחקסטמ88 60616024

 ס+. 5002800901 806 1/01תש630מ 1961:101). ךןמ 806161סמ +ס 9015 0526, 8

 8316ת0 א 800ס8נפ גמ 47 במ 686 2011ס00ת8 12

 (3) ףס 9608ע896 00050022981 |} 8260 ט002110 }1 , 

 6.8. ואו| (ז-עכ), ןבואוו (89)1-11צ טט 'טמסעס', טסאומ א

 (113) ףס 5608ע896 סטמסנ 00001089308 02 * 2280 |}

 6.8. יאיונ (זז-4)) ךיואי (11-1ג)= ךיוי (1016,) ֿפצ תבָצֹּס !םסז',

 עסצאמ !סעס+ם' ,

 (1:13) ךמ 2181 קס819ג08 8216 ' . ךמ תספל 68568 1

 6.8: "ו =איז (?-גמט:), יירד (1ד-והש.)= איירד (1-ו)} ידו 4160

 איוו (11-/)אפצ 23 'פגס', סתבָצ '?תעסס', ט1 א טטצ גמ איֹורו (1-9)

 ןֿפצ ?עסצ 'טסזמפת' זמס א 5 םכקניפתפ םט13 8831 .

 (1+) 0266 ?גתגנוצ 8206 9 (=!ק}),

 6.8:) אפײל = פייל=בייל ,אפײװ= פײװ ,אפמול= אפמאל= פמאל , (111-3)

 אפצ ומעס '11698' , טגצס 'ש6116' , 1סתס 'נפחס'.

29 
 568 +ת. 6. עסע 8 6626096 02 +מס 5310ת6 א גמ 1מ15 ?טמסטנסת} 6

 עומצא (1959),

 ןעגתש סנ800168 04 א גמ ?מםנפ קס814100 ס8ת הקקפעסמלנצ ט6 236
 +ס 80806 6029166ע831008 (02. 2.13,5)},



 .ח

 ךמס ןיתט1סת216 סע א 62 {1ת21 9 220688 ?0 ט6 ?מפ 161 ס(,6 ס

 196 +תס קעבסתסחס 8 86 ?תס סתס 02 סתס טסעס. 1205 510 ?תסמ 986 0

 188? 686 קמסתפ {ק} ס8תמספ סססטע +נמ81ו/ גת ןסטעסװש 806 , קעסט8ט1צ 016

 גתקסץטמלנצ 6086 טמס 5260181 קעהקמסתנס ?סנעװ | ע26018068 !6טעפא 9

 (={{)) גמ {גתפו םס8נ9גסת (569 13,7,.2},

 יי 2.4 טסעספ טנסמ טמט5081 טסאס1 ְו

 !ף0 00001086 ?הּפ סמסמצסע סת פק511נתק מס קמסמסנסקע} 166 ט8פ 6

 486 {011063ת6 שס65'1 טמנ0ג םהצס 2 61116ש6ת9 טסטס1 גם גתא ?עסח 6086 064

 ֿבמ אפצ. ף?מס 0111616װמ06 תבע 26 6ע2068216 90 טמעבסוגפ סע3183מ9 8002 1016616|

 םתס 212 ססניּבמ 01816099, 1015 6ט186ת08} 295 טס11 25 0906 6

 ץפספסתטס40 גת +תנפ סםסקטפנ , ץטנמנסעס6 426 תספנסת 0880 73:06158 6665 |

 +זיסת 8 ססחסנמהסנסת 04 8696ע81 80טע9068 גתסתק 906 זיסקנסתהבר 06/2ת שב

{4} 04 18899580 {8} 

 קיצנעװצ (1-18) ופצ +9פט8מט9314 'טטסםלע' (01. 1096 1909:130).

 טברע (זדז-19) אֿבצ געטס6 'טסתעא'. (04. ןוסּפסע 1909:139),

 ןמרעוו (1-09) מע טקעסחסמ '10 טסעמ'.

 ןשעוו ןובצ טםפממ '+ס אפפמ' (0?, 8086/2 1909:125),

 ןרענ (1-20) 0. ס6עװמהמ אהעתגח '200115 טסתהת', 3186158 תהי '2001'

 טרעה (דז -8) ןוֿפצ םבתש !תפתעס'.

 {ס} ?סי-י 2?

 ףלאווצ (ד 42. ) ןזפצ ט9ש01+ 'טא61ט6',

 טו פש (111-19) = טאפש (111-1/) = טעפש (1-41) פצ טמסס6 '184ס/

 ןיגאדו (1-=6) = ןיגערו (1-386.) ןופצ ?עססת 'סס 2888!} {עסקת 58

 פטניטנ368 , מסאסטסע גת 166896עמ 1166150.

 98טסני81 סטמסע 64800168 826 01466 2טסט6 (566 2.22.05, 2.22,12) ,

 עא עו ר אוי עב ר ר טעם
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083806=/ 1 

642 

 3 .0 דת

 +186198 11224131109 תבפ 80 18 08ט0160 148617 ץניגתגזנוצ טס 2

 6690ענמסנס|ת 02 486 ןוס06תת4 59526036 עא 888 90 2 ססממבענּפסמ 01

 18160981 ט8ץ12910ת9. עסזצ 1נללוס 11תקטנפ610 166868נ0ת4 858 0664 6

 סת טמ6 68/31ס/ 8928868 01 710615ת םממ ססע+2נתנצ תםס 2396000 888 סטסע 68

 0206 40 זמי6 2 קזסתוחהח 02 8 80801110 68ע116+ 89886 גת צתּס

 66ט61ס0קװסמס 02 1166195װ8. 10826 הבלס ס66מ8 2 160 קםטסניפ סת 1:686110166 2768

 סע קנסט1סחפ בת 606 קעפ 04 0186 1166נ15מ, פטסמ 85 8810806ע8'6 (1938)

 8ת81ָ/פ15 0? ?תס 0856 ּפָעּפלסח 01 סמ6 תסטתפ בת //ע80ט69 םהתנפתמס.+ 6

 8606169} תסאסצסע , 216 02 ם2?נסתּפ1נ} 1101468 2816 ?ס 986 8006640 01 0166/

.166150+ 

 זמ סמב5פ סתבקלסע / 06 2ט96חמ00 סס 2ת8וצפ ס 8006 02 926 תבנסִע 5

 01 קצתחופע 6616 ?תסזס 15 8 תהעאסס 6171676206 ססלטססמ הא 8מ0 פז. ט6

 50211 1689ש306 0טע881ט69 10 +תס 2606 04 םסטמּפ} 9תס 6856 878960 04

 תסטמּפ 828 2636011ט68, 906 טשטע081 ּפעּפלסמ 2088 פסטסע81 9פת811ס6/ ?00105, סטע

 80קנס808 18 קסתסעפנוצ ?ת8? 01 00ת092893ת/ 906 קנםעוממל1081 13168 6

 {ניסוו 8ת 8ת8137835 02 עוז טנסמ עמס ץט1658 00681מ302 גת 1157. 05 00089510ת8נ19צ7

 0146 +ס1יװּפ 288 עט198 ?זס 1110616 ןנקת ספניװממ (10406) שס טתנסה 406 קציהחעוּמע

 ס? 2 18 010964 ?הּבה 40 1134 (טג9 סצ םס תופהתפ 166061021) 248 5



1 

 +צסזחמ 1086 06ניװגמ} טהסת פטסמ 8 ססזוקגניגּפסמ 19 16ט6813 חק

 3 ,1 6סת86ע

 311 שמנ1פ ן6פצ םעספסעטספ גמ תנפלסענגס21 90ש606-קסמ8סע ּפָעֿפלסמ, םמ סטסעי813 }

 ץטנסט 02 +מפ 61818098 2696815 24 םיפבט 0621 01 טכענהס1בסמ 0098 גמ 6 |

 ֶו
 תטתטסעי םמ8 ססטלּפתס 02 406 קסהססע 089620ע168 גמ התצ םמץטנסט13/ 4121606, ו

 100606, 0. אסנמעס108 (1961) פקסאס 02 186 "פסץסמ 2סת0סעפ 02 118038מ7

 (866 תםסש 8180 . 601? 1988).
 אי

 ךתס 18מ212826 01 אֹא 19 00822096071968 סע סתפ טמניסס 01540ע3081

 262846נ8--יזממ5סג13 6 , 1635 816 תסטפסי. ס9תסנבווצ 50/6881ת2, 19 18 סתנצ

 שנבפמ 1680606 9ס 9895 תסתמטסעּפמנס 02 98601110 תסטמפ גת סתס סע 8800מ86+ 02

 לתס 26מ6615 3889 2 80מ68ע8 90 61118/ {עסמ 1199. |

 68 ט11ו ?נויפט 8882טת6 5006 04 18696 61146962069. 19 ט111 פססמ 59

 8קקבזיסתס 9880 תכפט 02 סט 6180ט89נ0ת4 טנ11 08 66ט0366 90 טסע85 04 44

 סע3ג91מ, 830860ט8ת9:9, ע8 טנרו 29960090 שחנסת ז618:6006 טס א 2106 0

 6699 26 906 סנינטסנגג--טססמ {סעמבר 206 פס0פתט10--ספ} שגנסמ שטסע05 04 4

 סנעבקבת , 218960ע10811צ3 תבפסטננתס סע 16תנתנתפ , טסז'6 6186ע101688 2תסתק למס

 +תצסס קסתחסז 0896802168 08 58

 3.12 02 +מפ צ310015מ טסעספ 01 ס6זהפמ סענסנת 1 !(א} טס תהלס ?סטמ6 סתנִצ

 סט +166158 גבטסעקניע 39886 טהנסמ +0120פ טת6 08518 ס2 4

 8950068 14 תספס 08869 8 ססתקעטנטצ במ 906 29פמססזיּפ 02 טסעס8פ 1סטמס טס?סמ
 גמ 592ת68140 0613 886 1157. 406 בנטננגס121נלצ 0 1015 000081664086 5

 6198039896 תסעס ?טנוצ סע א. 30080606מט6סע (1968). ף?מס 08568 טגסעס 562002ע6
 ספזמהמ 806 1157 6113 61 = טנ8 2698609 26 0180389868 30 1ס6מהסמ בג 58

 ָו

| 

 : ה
 טשזס ט8096 קםתססעּפ 61116/ {ץסת 9480 04 זסססית 398008ת6 061

 קמ1גנ01023621 8918:65. 586 טנטננסקזגפװמצ 03466 סע 50מ0260806/ (1016.,)
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 ןטיז רעד (דדד -בג )

 'סטפ+סת', 02. 0סנתּפמ 616 8196, 6

 ןול

 1סע

 'זיסטמ+0' 2קקסנסמטנע מסט09ז נם

 ןול סורג - (1נ11-13)

 ףעסץֿפ 10

 (תסעטוםלנטס } 02. 1:08סת0 ססניממ 66 זסממ} סט בת 1000 1סמ 15 טס+מ תפפסטננת

2 ' 
 8080 תסגלסע (0. 1626 5. ט.).

 3.13 049 +מ6 ?סש שסע69 02 תסתבתסס סעגקגמ שתנסת םעקספע גת עז, סמנָע 6

 195 1566 תסמנמננוצ:

 ןשנעב שד (1ד-3)

 808 ססמסּפתמ

 !+תס 022806-21 11621.8=001' ,

 תסנת/ 8 טסעט81 גת?נת1לנטס 0966 28 8 תסגמ 16 18 ת8446ע5

 3.1 4868 26006/ 6150ננסט01ס0מ 02 טשסע08 04 1:6טנסװ-!20810 םע1גק1נת 8

 8000060860 זחסנס 000011089660. ת6סנסש=--006 91טט389נ1008 גת 218ת816 18 טסנצ

 51ח112/--209869868 טאס 26006/8} תהפסט1נמפ 280 {סחגתגתס, 090ח6ע811צ}

 ו880313108 םסטמ8 216 טזממ64;2 , ש0116 ?6ח0נ1תנמ6 תסטמפ םני'6 תמנאסס סע 6

 סת8:88 ה= {-0} סע ת= , {-טפ 2

 "14 18 תסֹלש 8ט901טו91ָצ ססתס1ט9176 1086 ןסת 088 תסט?ס/ גמ תז,
 8נגתס0 9 2 סמסנתק סמ 686 606:78)863 קגיסץפ תבצ 8662 ?עתסמ 8 1

 ססתפ+עטס910מ גמ ש030מ קזשסץעפ 18 1תטמענ2016: ם1?., 201 ס28חקב1ס, 1154 תנצ
 םצסצפ 8109 'ט160 2620 ןסע'. 21שסמסט8 83ת6װ6 18 16ח00ת106 208 תסתסס זתס

 סג ץהיסעטפע תג0מ6 ס?סנסעט156 ט6 620260964} קעסצפ 18 גתט 4164

 26 קעסמסטנס טצ8תפסײנמטנסת 02 {נססנסש 10110068 946 קניסתונמס3243סמ

 ס+ 2906622210 0668 (טנ+פה 61281609 טפע18ל9נ0תפ 16ט6166 סטל).



 אסּפט תםסטמפ טת1בסת 8נ'6 זתגבפסטונתפ גמ {סטעס 26 2190 תהפסג1106 גם

 166:58. (סטעסש ?סתנתנמּפ םסטמפ סתסנהק 34 {-ס} ניס 1ס2ט12נוצ ?600תנת6 גת

 3663 סם, ץבלמ +מ6 3מ080060+66 {-ס} 1660066 90 {-9) (0?. הסָץלּפמ 1921:2310);

 הנכס (2)7-99  הנווב (1-פ) , הקדצ )11-1( 

 8282006 '63ת/סי'  אגטסתס 'בתוסתלנסת', 69500246 'סתבננטצ'.

 68 לתס 168ת0111084010מ 6198 סם6 26סטניסח {ס0נתנמס 2606 85 8

 תס+נט2910ת8 102 סם ק6ת0ס6נ 01 68696 םסטמפ גת 116615מ,} 6 תּבָצ 2368 1

 טססת 106 עסנת?סעסגמפ 16606111089נס0 חנלת טמס 1226 01295 01 ססעתכג |

 16ח1ת106 תסטתפ שמנסת 626 10 -8 (=!8}): 636 5618 '616,!2826 ףטתס יי

 8316 590װ8 'טתנתק'. 2190002ה ?תפתפלנס -9 85 1050 טסנק ס8ניוק גת ?תס |

 09נת8מ ססתטסמסמפ 02 7166192--18 תו/) 2סע ס48תחק15}, ט6 ?106 תס 4866 7 3צ-)

 ?מסזיס 689 קנספטמ8ס1} 8 עסע106 גת לתס םנפלסעצ 02 1108158 שמסמ 615 8

 ס+ שסעט5 84311 16083066 1035 ?1ת81 טמ800600560

 ' ?תסנס 16 9006 ?/6טע266 תסטמּפ ש0108 תהטס 0968 100822906 נתטס |

 3148:90 85 תסטלס:5, ןתססעסצ +סחנתנתּפ תסטמפ 0619 18 תו- |{-ט5} (8 תטס)

 פ08110סע 029670ת+ סגבמ 90086 38 {-ס}) 26 1:611606486 בת 1:0664 ע100158 5

 תסט9918 סע {סחט ת1ת68-=20+מ 26ת0618 1660801266 85 89820226 (024 ץיציב 1983 |

 1938:38} ןטצע 1903:109).

 ףמסנס 816 סתנצ 9006 םסטמפ 04 ?מ15 01899 גמ תונרצע} (111-1

 8?8עסתספ 'תוג991110685)} 5930210658'}

 תוצירפ (1-98)

 כו
 ו110662910080698' }

 תודיסח (1552)

)65 

 9111 683 טצ'.
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 סתנצ 98 2384 0? 10656 1676218 םתָצ 1ת?סעמפסנסמ םססגס 60462 גת 6 1

 קתמ'6 :

 תונרצע םנייז טיס (111-20)

 תטצל 28ץמפמ 8ט,5

 'טץ תנּפ 5891021מ685'.

 מס 6ת6102 = 61322849095 6 קס881טג113ט} 04 {םתגבתנתפ 26006/ 220 6 הע

 +תטפ 8פ9ּפטת6 למה 988 טסנ'0 18 תפטלסי} 204 תסמ06 8ת810קסט8173 לת6 סי

 01895 0? תסטמפ. 2616 228:ם} טנבלמ 906 260ט36טנ10מ 04 טמפ9ע65860 טסס58 נח

 +10615ת, טס 080 566 8 ק0581016 001168000469006 ש168 +?מפ עניסטכ 02 ססמת

 תסטמפ 606נתק גת -תנפ 226 -19, 906 תג)סעגסע 02 טםנ0מ 2זיס תסגעֿפע (04.

 סטנימש 1905:123?,), ?םעמגקפ 106 20861809 תהסטעס 0? 906856 טסעס5 גת

 תו- .טפפ 2180 2 1209סע/ 9ט7268ס0נתק2 486 תסטסּסע טו

 אוצםסטקמ 811 !4ססעסש םסטמפ 6812 גת ת|- גנתס 18ח0121065 8

 116טציסז }8 6 בוס 2 תמממסע 04 תסטתפ סתטותק 18 817 = {-05)} ןכעיסעגסונ;606

 םסתסתעזוסטגפגנ} סע 4908628210 7669. 18696 1899 86 וה50111ת68 גת א

 800 2166 1?סטמ8 ות 3106158 2180 25 מם803110883

 סונא סח85 8!1! זע8מ0ס' ,

 סופורטיפא 80סלעסק88 '2ט8ע018מ'

 סורוקיפא םמנ 6סעצ68 '2616910'.

 1850 +םספס 86 תסצ תסטססעּפ גמ 7100195ת 19 קסצתפמפ טס 06 6240181066 מע 036

 1809 ?תבס +תסצ ע616/ טס קסנ80ת5 888 878 06 98

 10 עסעטעמ סס 408 תפטפסעפ. 1ת הא חס 2106 שאס ס?תסנ קתסטקפ 02

 תפט?סניּפ םמסתק תסטתפ 02 114 סע181ת3

= 

 ךה6 ע61861סתפמנמ טסלשס6ת 8089ע8069 םסטתפ 200 386 תסטססע 64
 15 6600ת8904?93 סע +םס 6/:8 18 8008 1166150 61816099 +דסחמ 986 411201930ת-

 21 ?סתנתנתס 26ת8ס6ע (885 גם ססנהמ) עס תסטלסע 02 280832806 תסטופ 26 :
 -טמק2} -908?ל, -אגָצֹט (04. ססניזמבמ -טמק , -502236 -636)
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 (1) טג086 טס813108 8 10ע081 טנתנרננטק טס 8 01898 0? תסטטסע תסטמפ גת 6

 0618 ססחקסמסתס 02 116019ת. 10 622ח0216}

 םנהי ג שד (זדז-15)

 '06תּסממב , 2611 !

 35 תסטלסע קנסּפטתמסנע 0608ט86 04 306 {סעמבנ 86- 00228016118030 02 8 8

 0? 8086/809 (0011604176) תםסטמפ פטסמ 85 |1פצ 6008 2622ת8 '8022', 808 8

 יפסט1116, {18הס', 809 26ט60 '!טסל, ש8קסע' (ןובעא 1913:110;} 866 0

 (2) ןסטניּפש סעגקנמ םסונמפ טמגסמ ה8טפ 26218066 סע 62386 8166 טצ 5366 טבסמ

 06עתבמ סנבקנמ תסטססע תסטמפ. /?סע 688ת016}

 רפס שד (111-19)

 'למס (עס1161008) טססעא' , '

 סטס פסתּפ 04 106 86ת8ת010 11616 04 408 סטאמ '9מ6 טססא'}

 הוקמ שד (1-+;5)

 ו'צמס (ע16081-) ס89ת', 02. 0ס/ת8ת 8 (תב 1 ) 036

 ןס8ס 5106 '818ת' גת

 םינמס רעד )1-23( 

 86 פ3תסמסת סעהֿפ

 'סת6 02 ט06 91228', 01. 0סעת2ת 685 2630תסת

 רשעמ שד (11-1)

 !צתס 1119ת0ס', 01. ם8נװ8מ 625 261106614}

 סטנימס 1909:12)}

 טמנסת תבפ 8

 שנייא



 פו

 ילכ שד (11-9)

 '+תס ט08561', 01. ססעװפת 8458 0 98 (ס; 6895 ?תפלעיטעוסח+)

 אסכה תיב שד (144)

 8 טסעפ=ת8/356(ץ)

 עסמס 401166', 116. 'תסגפ6 01 טתס 8683' ,

 15 תסטססע 1146 21ח0089 211 3106150 ססתקסטממּפ 6168 טסעפ טמנסמ תמע 6

 תסטססי (01. ןפא 1913:119+.) םקעפעסתפ1צ 0612 166061171668 3130 ססניאת

 885 ן8ט8 סח 3100150 005 תסָצת 6 מסג6י

 16 לזס {סניװפ תואץס 8תס 2ס6ע16 86 ?',66ָ 9 תסוגס6ע8 , 81 למסטמ

 ךתענחפ 8016 ?מסצ תנקמס 6 038111366 102 1{סװגמנתפ 29006/ ס0608396 01

 ?תסנע -8 (=!-9}) סתסנמַקי תקקסעסתלוק 8ס8ת630 1660131108910ת 35 8

 6816 66לסעװנתפתס 108ת 2סעתּפנ 266ת1111089100 ֿבת קסתססע 66061010810ת

04 9686 0684 

 ?תס סתוצ ן}פסעסש טסעס 1מ הא 68089 6018 64ט1ט5816מ0 19 תסטלסע

 סט 15, תטטסניפמס1699} קנסס2ס1צ {סחנתנתמפ נמ ן{װ 5

 המ הב (טי)

 '8ת3081', 02, 06עװפמ 489 110ע,

 קגטתּפנ +ת6 149ת6111086310ת 636 תסס 32/6 ק1806 ט660968 906 ?טס טס168 636 0

 ?86 תסַזּס 11711380 5602ת930 ס0ת9ס6ת9 04 0606 , שת1סמ 2616י5 סתבצ טס

 לו ?סצ+ סאמתפ1ס , ֿבח בפ 418מ9189108 02 106 6
 זיּסקט1הניוצ ?ע20568 ילב טצ 498.

 טו ה (19211:318)) 600641268 למ18 16812לנסתּפתנק ט6066ת
 םסתתסש סע181ת חפט1סע8 גת 1386150 םת8 ?תסוע םסעמפת תסטססע 60ט31ט216099.

 26 0068 תסצ, םסטסטסצ} בתטסעפ סט ?ג1יפס 2 מת 158 002864ט6מ+91} 86
 8 1085 טס סאקנ8נ1ם 609 קסמסתסמפ טת!סעטוגמ2?ס1צ , פההנ6 הג5 1תהטננגצצ {ס
 סנ0 0183 326 תסטפסע 26תסס/ 01 פטסה 6069 5 808 8 !לס 1616 ' ) 805 6

 'סעס 18223286' 8 808 201 !?גס ט4'0206
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 8006843068460 8ת30815--806 גת פסזחס חסססמ 61816039 8026611102ווצ 0

 'ססט'--סע} בת +תנּפ 0886, 3086 1010021 קצספפטעס 0ט100632260 686 860

 ןקציּסּּפ6 גת 6 663ס1י3 253 סמ 01 {םסתססעג 8106, 85 ט6 2פצס 8668

 9608מ010 ןקנסּפּפטנ6 4665 טס קעסצ8נ1 988 {סחנתנתס קסמססע 02 ס6תסץצתס 5

 תסעס ז620ננ7 200032966 +סע טצ טמ86 1868 02 560840160) 08

 טסלאססװ 36 200 488 13סע.

 ת {סש ס9תסצ ץעינתסנק1658 שננ1 8011106 ?ס תססנטהלס 106 6006

 ס{ תספס 01 ?26 7100150 טסע88 00ת3082 ?עסת 1:6טנעסט 2046 620181064 סֶע ל6

 8ס00ט6-תסתל1גסתס6 קע120181684 18ס6}/ 4

 (13) 986 תמחפפ 02 62צץפ 800 201316278 2תס תפפסטננתס;} ?,ט5

 תבש רעד  (זדז 12)

 'צתס 820086//}

 (33) 636168 16:סנזעגתק טס תכוספ םטסמ טמסטקמ 6061ת2 מס {-02-9} 2876

 תבּפסט1נמס  ?םטפ (תסט 1מ תא) פצ 66 םתסעניס 'תםטט3 02 ?מס 78100030 סע2';

 8סע פעסעס !עטנסע' (0?. 8180 ןוּםעא 1902:10/).

 3,159 ףס +60801631296: 114 טסעס5פ סמלסננתק 7100150 בזס 28818286 8 םסתססת)

 קסתסניפ1וע 8000ע901ת8 ?ס 906 ?011ס61ת48 סעססת 01 קנינסענלעג | |

 (1) 2מ10866 תסטמפ 6 א ץעס +מס 101081 28מ08+ 689620+7 טמסמ

 ְו

 ססעיס5מ0ת08 +0 +מ6 864 02 מס 81201718, טמטּפ ֹו

 .שיא זשא (דד12=1)

 זופצ 63 סע5מ98-1 80 = ׂו

 '+תס ןמהזיֲת186 טסוהת' 18 1980 תנתסנ 7

 +מ8 8נמםסטוּהע 02 םירחוב (1ז-ג)

 טסעמסניג זו |

'1265' 

 ןופצ 662 ססאמפנ 'טמס 180' 15 תג50311264
 עם אקער אי
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 (2) 108030296 םסטמפ נת ס06181ת 856080730 0816802168 נפ 25512066 טס 6

 קסמססע 008ע8006ע15910 02 0099 689640ע368 162801685 02 1תסנ/ ?סע1

 4681 לט תבש רעד

8 80 
 *+86 ב8ס0ט8סמ'

 18 תבפסט11ת6 ןיס1סעעגתק 90 8 82601110 639צ.

 (3) דמהתנחמכלס תםסטתפ 1204107 םחָש 9608ת910 166ת911102ל1ס00 סטס תפטנתק 6

 +סעתבב 92808 0688178096ע15+930 04 8 ססש921מ8 01288 01 תסטתפ 216 28818ת66 לס

 ?תס קסתססע 02 3089 01299,} להט5פ

 הנוובכ

 טי ן ותס

 יצתס 18968930ת/

 15 {6ח010נ06 2908056 36 6289 גמ {-6}}

 םנהיג טד

 י'06מ6ממב , תסננו

 15 תסט?סע 0608056 16 0623ת5 א1408 26-4

 (4)  גחסמק 3ת8ח10406 תסטמפ, 60086 0108617 1662612106 שנ?מ 8 תסטלסז 186

 18 81/686/ גת +תּפ 12220806 הנס 289812266 90 006 תסטוסנ לתטּפ

 רפס שד

 'צמ6 (ע61321038) טסס;'

 15 תסטפסתע, טסנתק 1660111166 א308 805 סטמ '+תס םססא'. 0406ע386}

 (9) אנו ס+הסע 1ת8מ10246 תסטמפ (1,6ג ט3390 םס 10:1081 תפעאעסע 0 541

 8608מ030 14660911108910ת) 88 89512ת60 טס +מ6 תגפסגננתס 2606ס/} +למטפ
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 שודיק (111-104)

 ,42136685ת

 ' 4604 ןננימעסני*

 3:2 26 )6043 6 2051 סת

 3421 ךמ 06עת8ת קצתוומע 606 90-081166 פ?עסמק 8616041781 6601625108 1676

 ל1:88313 0081 1 עס 68086 6ת61ת89 טס8 ניט ?ס 14049117 טתס תטנוטסי , 2006

 8ת0 0256 02 926 תסונתפ1 קועהב56 גמ טמנסמ למס 243603196 82068י95. 106 84

 8636041ע81 66016ת91סת} סמ ?מס ססהסע תפתס , 6168 40 406 6ת81מ25 20666 0

 6061768)86 טמנסת {סנ1ס6 8?נסתק 6091769)263 סע 8916169, 12656 86360416695

 ס00900ט6תטוצ 2666 תסל 00תעס} םתצ 2861610081 קזהתעעג91081 1070ע60100 68

 86 ?םטפ "א084" םתס 1689 611/6102612908. 1ת ססנװבת, סי 6480016, 6

 טסט16 פּבָצ 630 קט+ס ן?גםתת '8 2006 תפמ', גמ טתבסמ 106 פ?ניסתַק 6ת81ת8 -סע 2

 םטטסנ 166ת417169 406 תסטת ן!החת 89 תבפסטננתפ 5302ט121 תסחנבמפ?1טס. 1ת 86

 םתהגטס ן!םתת '?תּפ 2006 תפמ', 906 6684 סתסנתק =6 18 501131460 טס 100 76

 84006 980 3ת?סעפלנסת 083 |!םתמ 5 11250311מ6 91מ6ט3182 תסתנמהפ1ט6 8859 68

 ססםטסע66 סע 186 843016 864

 ףמ15 89:0ת2-6684 61859נת09נ08 39 89111 צסעצ 08218066/195910 01 2,

 1מ סז062 40 8089ע9809 9ת6 ?סניממ1 628/8666י3891068 04 606 28 היד

 66016ת951סת, טפ 0396 906 {011ס6נתק ס8א8תק165 ?עס סטע 9649. (51006 260662

 61561ת091028 8נס ע61638ת9 סתנצ גמ 626 פנתקט18ע} 19 10110065 9020 טחסיס

 טסתס9/ 315 62910066} 106 ?סזװ נם ףטס5110ת 15 פנתקט18ע.,)

 3.21,1 1/85031106 תסתנתגסנטס, 106 פלנסתפ 606נתק 02 0860 6

 תסחנמ84196 318 1

 1 (1909:125) 8ס90עגמ+נסמ 04 2606 295812תת0סמס 02 0618
 תסטמפ ס6מ0סתבמק 66: 1600801269 קננתגזנוצ טאחס 08910 48090/9: טתס 26206/

 04 486 תסטמ גמ 345 סע1831ת81 18020286 808 סתס 101081 םסטת 0188569 ֿנמ
0601 
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 דייש רטנוא רסורג ןייא (11-12)

 8 םניסָעפסע טחטסניפוגסעס
 ' 8 018 61446ת62067

 ֿבר רבכילטיא ןייא (1-3ת6.)

 םמ 11(1אװסע ןיסש

 ז68סת תּבססג' ,

 ףךמס טס8א8 6ת01ת2 15 זספ0ס 0294 4

 ךאלמ זוב רעד (111-13)

 801 טסעמ נס |
 'צמ6 6311 2תק61' ,

 ךאלס טוג רעד (336.)

 80 זונס ממסאה
 ' +תס 4 8061. ,

 106 סתסנתק -6} תסשסטסע} 8190 ס0ססט14

 ךאלמ יטוג רעד (1026.)

 !למ6ס 2006 82061. ,

 16 ט82386104 066066ת -=/ 2ח0 -8 5608 90 סס 2664

 3.21.2 ןובּפסטננתּס 800ט98619ס. 209 +תס 6626 206 1116 פלעסתק 606נמ2 04

 06 ר 8000881376 15 -(8)מ:

 ןאמ ןמורו ןייא (1-23)

 8 1נותסמ תפת

 ! 8 םגסט5 תת' ,

 גייט ןטרעה ןייא (11-8)

 8 תפתות סע
 '8 חהעס 60ט2ת'/}
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 גייט ןיגיבלעז ןעד רביוא (11-18)

 בטסע 860 26103עמ ?סע8

 'סטסע +86 8806 60088' ,

 תבש ןיגילייה ןעד (111-10)

 60 תסעננאת 58

 '(סמ) טמס תסנצ 52ס081ת' ,

 3.21.3 בּפסטנֿבתס 684176. 106 86נ:0ת6 סתסנמק 04 906 חג506116 76

60 15 

 ןשנעמ םכילטיא טימ (111-13)

 תגבל 1911אמסת תסמספתת

 !קנסלמ 680ת זובמ' ,

 ?ס 6684 6ת0308 18 -(6)מ;

 גאט ןיגיבלעז םעד ןא (1-19)

 סת 660 2610:8מ 8

 'סת 105 9206 68צ' ,

 . גייט ןראיוו םעד טימ (11-18)

 ואבלת טמס פסטנ 60320' ,

 3.21.4 ןגפסטננתס קסתגלגטס, !ציסמ 906 6626

 גייט ןרדנא שנייא ןופ (11-4)

 גת סעװספ תססזת צסעק

 י?עסזו 5סזוּפסמס 5'6156 80ט4* ,

 טס 866 1081 וחס 0890313106 26019106 8?עסתַה סתסנחַק 18 -(9)8 8ת8 186 6088

 סתסנתפ 19 -(ס)8, 106 םתטנתק 02 {0ס 8621ת346 21:01016 6695 בת

 ןשנעמ סעד טלאטשיג ןיא (1-58)

 גמ 268526814 668 תסתלפתמה

 יבת ?מס ?סניװ 04 (606) תובת'|
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 806 02 טמס קס99689176 60661)86ע6 1 606 ןקני6009191 0081 קמ;' 6

 ןגעוו שנס סריא ןוֿב (1-08)

 גמ 3768 תכמפ טסקת

 יצסע תסע תטפ8'02804 8826/

 5ט2ס13695 ?טצפמסצ 6ט166208 ?סע ?טמס פלעסמק 6ת0נמ6 -(84)6

 3.21,5 עסתגמנתס תסחטתבסגעס 828 2000586196, ףמס פלניסתק 6612 01 ?מס|

 +6ת1מנת6 םסתתנמבל1גץ6 208 8003889176 38 5

 איורו ימרא ןייא (1-14)
5 

 8םת סניסתוּט ?עיס

 'ה םססע טסתפמ' ,

 הוצמ יסורג (1-24)

 םניסיז56 זו ט576

 '(8) טנק (=נתקסנט8תס) 1611ק1ס008 001182+31סת',

 106 6082 6תסנתק 811סעת8168 בת 8מקפתסמס 1166 טמענ89נסמ טסס666מ +0 200

61 

 הכרב גיבלעז יד (111-2)

 83 261038 סס,36

 'לתס 586 ט16883ת0' ,

 איורז רדנא יד

 'ץמס ס1מס/ שסתהת';} טוסט

 איורו "רדנא יִד ןא 615

 סמ 81 206606 +עסיז

 'סת ?מס 0906/ טסתגמ' ,
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 טכנ יצנג יד (1-9)

 !טתס טםס18 תגקמס'.

 ךמס קס891ט111+/ 0+ 26 +2 ?סע +תּס תסתנמהלגט6 806 -0 20 6

 800085891ט6 18 619261166 טצ םת| 6 ?סע +מ ה{/:

 הרבע גיבלעז יד ףיוא (17-3מ6.)

 !סת למס 8806 0ש2מ88265830ת' ,

 3.21.06 עסטנתנתס 689נ76, !מ6 8?ע0ת8 סמסנתק 02 ?מס {סחנתנתס 76

 318 -סתנ |

 טייקמורו רצנג וצ (1-98)

 45 282686/ ?ןיטומאהיזס

 'טס ססזק16396 קנ6לא ' ,

 םונ רסורג טימ (171-3מ6.)

 תבס קעסָצפּסת תסָצש

 !שנלמ 2686 2068 ,

 ףמס 0684 סתסותמק 18 -(2)6:

 םייצ ןיגיבלעז רעד ןיא )1-21( 

586? 2610300 86 38 

 '80 סמס 8809 ?נ08' ,

 העד ןטשרטניה רעד ךאנ (11-6)

 םסמ 66 זנ1 חס סת 866

 2 לתס 18טטסע/ סקנתנסת',

 3,21,/ עסתנתנמס 26מנ91ע6ס, 1706 סמוצ סססטעעסמ069 טנטמ 906 ?סננתנמס

 8601431ט6 2נס אנטמ טמס 66112ת116 2191016 6622



 .064 טכנ רעד קנו ןא ןא (1-39)

 סת סת?תַק 802 אס
 יב טםס 0603תת1ת2 01 386 תנקםט'

 טכנ רעד גנג סיוא ןא (1936.)

 ףת סעפ8808 סע תפסהס
 + '8ט +מס 606 02 ?מס תנקתמ' ,

 78 תּפצ 068306 0889 386 8טתסםק סת01ת8 02 +לתס 16עמנתס 26 8 -סע+

 ?מסני6 18 תס 8ט166006 166228161298 9288 טט8א 606נמ2}

 3.21,8 אפטססע תסונתבטנטס 228 200ט949נט6. תססמ 96 פטניסתק 828 6

 686 םתסנתקפ 02 ?מס תסטטסע םסחנתהלבעס 806 2000989176 826 4

 ךניק קנוי ןייא (1ד-1פ)

 8 תנתק 64
 '8 ץסטתק 02118/

 ןול סורג (11-13, טטס 966 םטסטס 7 3.בק)

 ! קניסהט זיסו:םניס' }

 דסעה טלא שד (2=1)

 י+תס 016 פת3נ+' ,

 ןטנעב גנל שד : (11-3)

 'ןת6 1028 82=01206 116818=067* .

 3.21.9 אסטלסע 68?נצס. ףמ6 פטעסםק 8016 02 686 תסטוסע ם86נט6 5

 8106108163 טי -ס גת

 רסוו םנייר טיס (1-395)
 יי

 תנ 0 זיסץמסומ ט886ע

 !טנסמ 0162 ט8ססצ'
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 800 -/ ֿבמ

 שיילו גיטולב טימ (1-4)

 'אנסמ ס10067 68?'.

 ךמ6 0684 6תסֿנתק 18 -(ס)ת:

 ךילייל ןטלא םעד ןא (1-14)

 סמ 660 210מ 18ע71640

 'סת 686 68 שת

 3.21.10 אסטצסע 26תגטנטס. 10סוס 86 תםס 64200165 02 386 תסטססע

 260361ט64

 3.21.11 תנטע81 םסחנמהצנטס 804 200192801ע6, 786 8902 608נמ2

 ?מס ק1טנ81 תסתבמ93176 806 80039589176 158 2

 טכיל ישפיוה (111-13)

 'סס8וג11?ט31 0826168'

 תורּבס ירדנא (11-11)

 םתמסניס פטסס8
 יסלמסע 689001ת85(8)'}

 ?מס 6088 סתסֹנתַה 18 -(6)ת:

 געט ןטשרע יד (1-נ5)

 'לתס ?11פ6 88ץפ'

 ךילייל ןטשריא יד (1-6)

 83 ס15ה?מ 1368

 !דתס {1189 8ת6699'.
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 3.21,12 ?נטנה1 62ל9נ1טס, תסצמ סמס 5610ת8 226 6624 6ת6נתק5 02 6

 קנגע81 6891ט6 26 -(6)מ2

 ןיגנײר ןלא ןיא / (1729)

 'גמ הנו למב3תק25' ,

 ןדגע ןרדנא ןא - (111-14)

 י'במ סלםסע ק18065'}

 ןיגאט יירד ןטשריא ןעד ךאנ (1-12)

 !'ב1?סע 986 1189 טמ06 63צ9'.

 3.21.13 ?נטנפ1 26ת19176, 1מ6ס 1011ס6נתק 86 606 סתוצ 18688068 01

 16 קנטני81 כא

 שנייא םינמס רעד (1-22)

 86 51תסמּסח סמּפ

 'סת6ס 02 +ס 5325 ,

 םימכח .רעד דיר (111-16)

 ניּסעט 661 םמהאקהסחבזמ

 '?םנא 04 ?תס 58868' ,

 לעמ ןשנעס רייווצ (11-)

 ?פטסעסע זוסמטּפתמ סד

 ולתס {1סטע סע טשס 260016'.

 ?ץעסזח ?ת1נ5 11031466 ססנקט5 66 תַּבֶצ 660306 סתוצ 1829 606 5902 6418 5

 -סע. ?סע ?םס 6684 6ת401ת9 ש6 ם8ע6 תס 6ט1466006 20 2114

 3.22 מס ?011ס61תק 180169 ץסקעס9סתל 9086089108117 306 8?נעסמק 808 6634

 60+1)843ט81 66016ת91ס0תּפ 04 הא ע65060+91טס193:
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 ךאםזמ ךנ1

 אתא 51806 םטסזפאפזסא

 יי אמזמ 2

 גד אטאא םעסזטאּפזסא

 16 ןז 83 ,

 3.23 ףס {801116296 8 ססתקפענפסמ ט60ט666ת א 826 !1פצ , 66 1מ01336 6

 +01106382 90060263266 ץסקעס86086נסת 02 906 1157 6091)86ט31 660162530ת)

 8680466 ?ניסח 11622082 4
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 ךעמזפ 2

 ןוּפצ תסטמפסעזטפ םעסזפאפ1סצ

 א טוגד . 1סת

 606 =םעי

 3.2{ ססתקפנינתק תסש +תס !א פץּפטסװ 04 6061)26ע6 660160910 ט39מ למה? 02

 1593, ט6 סתססוגמ?פס+ +מ6 !?ס01106166 6 12

 (1) !ז 96111 םבּפ 8 1011 ּפעּפלסת 0? 6684 6061069} טמסי029 1157 קי,

 סמנצ 2 ט6861826 04 ?םנפ ּפעּפטסח 1ת טמ6 םסט66/=-=-8166/ 15 6

 ם193016} 486 תסתנתהלנעס 826 2003886176 0? 386 2836091ט6 (8מ6 סס+1סתגנוִצ

 בת ?תס 6863ט6) תבטס 8 -/ 6201:02, 16 315 3ת161689נת8 6086 גמ סס?מ !א מ6

 ןופצ ?םנפ סקצלנגסמ ֿנת +למּפ תסט?פסע 8291ט6 15 קעס69629. סטנבסטּפ1} , םסטסטסוי ,

 בת תא טנלמ 165 ט611-65680115066 9פ?עסמק-טס628 61991תס61סמ, 986 תפט?סי

 תסתבתהצ1עס 8ת6 2000989נ1ט6 6ת01ת25 86 ?תּפ 58ח6 ?סע ססצמ ?מ06 פ?לײסת2 6

 טס8א 46016081סת9פ} 6ט2116 ֿבת 1153 שט6 100066 1106 8 0083/899 066696ת 1261

 8טז0ת2 828 6688 60612294

 (2) ךמ למס פ?עסתה 66016מ91סמ 543 תגּפ 6110302166 906 591806104

 טס+9666ת +מ6 תגּפסט1נתפ 20661589196 8ת8 62391עט6,
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 6) זת וופצ ?מס תבפסטננמס תםסתנתפטנטס 228 26 1סזחנתנתס תסתנתבלנטס 6

 800388461ע76 תסצסע תבטס ?ם6ס קםס8510111ט7 4 -2 50411468, 85 גת 606 6

 בם תא

 (4) עפצ םס 10026/ בפ 606 -(6)מ סתסנתק בם +06 קנוע21 0861ט6 סט6 5

 19761668 16 ?ס -5 85 גמ 1מס עסתבנתנתק 08565 02 186 ק1טניהנ.

 (9) ףמס ?סעתגנ ססעעספ20מססתס טס 906 תהא 2סתנלנטס 18 1566 1 1153 סתנצ 85|

 8 ס088685176 {סצ+ 82ת10806 תסטתפפ אמסטמפע 9ת6 39826 01 טמס 26ת16נ76 בת

 ןא ?6416099 386 טנט6ס 816ט86נ10ת גמ ?מס 800246ת 13תק213826 6111 ס6 ׂ 08

 סס1סש6 23.30.

0658 0088685130/6 3,259 

 זמ ופצ , 686 66016ת510מ 02 קס55655176 6011)883ט65 288 0660 664

 טס 9פ1תקט181? +1ג קנטע81: -ּפ, טמּסמ 186 קס85685176 6001)86ט6 1ח06018961צ

 ען +םס תסטמ 16 תס0111698. ?מט5 ש6 1126, {סע 648ת016,} סתנצ שאס

 ?סעמּפ: חּבָעמ 'ע (53תעט1ע)' 8ת8 תבעוּס 'תָצ (ק1ט81)'.

 זמ 21, ףסס, +תסעס 158 8 פלעסתק 96006תסצ טסא885 2 נס 1?4סת

 0{ +למפ 22ע201ק0. תא8חמ165 826 85 1

 11259ס11106 2012

 ןאמ ריא (1-19)

 'םסנ םט50828 '

| .606128 /- 1?8 

1 118501116 

 פייל ןהײא ןישוו (6-וו)

 'סס 6850 םסע ס08צ' }
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 ןסאנ ןגילייה ןייז (111-159)

 2830 תסעבנאמ תסתחפת

 ותנ5 תסנצ תםּבתמ',

 זמ ?תס 1189 628תק16 סתפעס 15 המ -סמ 6ת8נתק, גמ 66 06 -2. םסטמ

 {סנתּפ 86 1866 1ת66170ת80268ס1צ .

 1185ס116 1

 בייל םריא ןא

 !סמ תסת סססצ'

 זבסת -ּסת 6061084

61 11880311468 

 ןגעוו סנאמ שריא ןוֿבצ (1-28)

 גת 1708 תמתפ טסקת
 יעסע םסע םט8'90806 5816/7 ,

 טעב סנאמ ריא (1-23)

 !מםסע תטג5מ8מ5'4 066' ,

 ןמ 86 2156 628ח016 106 6תסנתק 15 -985, 1מ 106 860006 -2.

 16 זוב מב 6 זנסחסלסם,:

 םייצ רױײא (1-1ג)

 'םס ?גתס'

 198 -/ 6ת83מ8.

 16זגתםנת6) 1

 ןוט רמק ריא ןיא (1-28)

 גת 32 !2חס/ לטת

1 
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 1ךמטנס 26 תס 624800165 שבטמ 686 16װנתנתס 260141ט6.

)1=18( 

 (1-ע)

)1-35( 

 אנטמ -/ סתסנתַק.

 ע?6זנתנתס

 רמק רריא ןיא

 ובמ מס עססזת' ,

 הטכח רנייז ןוב

 צגמ 28צסני סאו

 יץעסח 215 ז196סת'

 186 סתסנתק 15 00051519ת917 סע.

 1"סנ מנמס 2

 ןאסוג66 6

 םנווג סייוו ריא

 ֿב/ טָצפ סח
 !תּסי זזג146 קניסמספ '

 ובסת -2 6061024

 ןזסג66+ 1 (( 

 טעב ריא ףיוא טכייל

 'פמנמסּפ סםסלס תסת 066',

 א16מ =/ 6201.

 חסטטס-+ 1

 םינפ םריא רטנוא

 'טמסס תסי 4206",
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 טלעג ןיניגייא םנייז טימ (11-1)

 ת3+ ?8ָץמסח 6ע26תס0) 6

 ישנ+ת 35 סומ זוסמסצ ' .

 1מס סתסנתק 15 +םטפ -סח+פ

 אסטפסע 26019176: 4106 26 תס 64200165 שנסמ 986 תסטצסע/ 8260161764.

 ?ב1טעי81 תסולער 6 |

 ךילייל יטשריא ריא (1-14)

 ֿב ס1906 1871620

 'תסע 111:50 546605 ' ,

 םימכח רזנוא (11-1)

 טמ626 08סזוסזו

 !סטש 4'88268+

 16 סתסנתק 18 ?םטפ =.

 ?נטנ81 866טטט+ט(ט63

 םגלש רדינ ןיגיוא ריא (1-92)

 בע סעקמ 2106786

 '(8מ6) 089599 8סומ סע סעס5'}

 זזב סת -2 62841264

 ?1טי81)

 ןטסיורב ןריא רטנוא (1-24)

 !טמססע* תסע סני68565' ,

 םירבח ןנייז טיפ (-פ)

 זונ 0 28עץסת 2ח8טסץדיסתג

 !טנסמ 5 1736008/ ;
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 םיקסע ןייז ןצי צב

 'טס ת15 66211025'

 זמ טמםס 1196 שטשס 648תק0169 1906 סתסנתק 5 -סמ, 1ת 186 1259 6016 6

 סתסנמק 15 -/.

 ?רטנזי'ה1 2סתנ?1טס: טמסנס 816 תס 624200165 1סע 326 קנטניב1 26תנ91ט0ס},

 6 סהת תסש 2נ/:8026 9086086108117 ?םס פצ5060 022 68

 60917695)88 גת 4.

 ?ג2זת בו

 םא 203525951ט8 גסטפסננטפ תקסנטא910װא

 115 סו. עם

 א סזנ.

2- 
 160 . -0, -(6 )ת

060. -2, -)6(38 == 

 1מ 66נת8מ, 326 ק058689176 6091)20ט6 86016ת910מ 611168 1ןיסח 6

 זסקטנ1ּפ/ פסטעסתק 606176)263 460162910ת סתנצ גמ +תס 0856 04 986 5031108

 תסזו1מה61ט68 3084 16 תסטפסע תסתנתבסנעט 2860 800395891ע6 טמנסמ תבצס 2 -2

 6641 ק

 ךמטפ 9מס ּפץעּפלסחמ גמ גתא 46209 טס פ1תקננ+} ?מס ּפעּפלּפח תטסח תסתס ?םבת

 199 סס1גמ ססטמ+סזיקהעפ , סט? 16 602108 תטסת תסזס ס00חװמ1108666 טתּכמ 5

 ןעפצ ססטמס6ניק גיס 5

 1+ 8קקס2יפ 9289 סםס 829נ1ט6 תבּפ ן'65189668 986 851חװ0111108ט10מ קיע'סס58

 זוסעס סתבתמ 606 ס?מס/ 029695. 106 +תיסס 02989 1מ טמנסמ חס 118 8
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 פתסש 3886 ט86 טסתטסתסע טסש3ע8פ עססטס91סת ט2פ טסניק 89ת00ק254

 3.20 1066/10146 גילײלס6

 106 1ת86110146 2101016 ֿנת 1194 18 םמ 06/סע6 8 טס061 206 8 ס?מסע-

 4186 8תס עסקעס986009 986 תבפטסע181 ת68ט0ט1סמ ?עסת 106 תטחסעה1 סתס, סָעמע

 1מ 199 ץבנגסט9 1סעתפ,. 100664, ש6 1124 6תבט 71001958 526111ת7ק 66

 +מס ס9אװס1081081 826113ת8 ןייא סעמ ?סע 406 1066110166 8ע41016 1סת8

 819ס+ 6 א ם34 0822260. אט זבצ 8פּפטמס מבטל ?ס בג 6

 668166 386 ץנסמטמס18+10מ 085 ת6603066 0608086 106 סניטמסקניפקמנס /סעמ/

 א85 םס 1096 66011ת66.

 זמ וו, +0ס 100611ת166 28/61016 15 טע11060 ןייא , 1 5005 8

 אב0מ בת 1011606102821 6ת61תק, 35 2

 1189פסג11תט םסתחלררקל

 דייש רטנוא רסורג ןייא (11-12)

 ּפָעװ םעסעפסע טמססעפּפע8

 '8 סט18 61416ע6ת06*

 1185ס011106 4

 ןאמ ןסורו ןייא

 ּפעמ ?גיגחסת תת
 8 קנסט5 תבמ',

 גייט ןטרעה ןייא (11-8)

 '8 םּבתס 80טקמ' ,

 198 -/ סתסֿנתַעג

 ליגאנ ןנייא

 פעחּפת תסקב
 '3 םה11' ,
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 ןייטש ןטיירב ןנייא (1-09)

, '56026 6106 8' 

 חבסת -סת 600נתק.

 עוהּפסג116 4

 ןאמ ןייא ןשיווצ (1-38+.)

 ?5ט15חמ סעמ תּפת

 ו !סס?ססת 8 תבמ')

(/- 368 

 ךוט ןסנ םנייא טימ (1-27)

 'אנ?מ 8 טס? ס109מ' ,

 חבסמ -סת 626308,

 1185ס0ט116 12

 החכש ןדיוי ןייא (1-02)

 סָעמ ץבסמ 5011406

 'ב טסײ'פ זוב18' ,

24 /2- 6168 

 גייט ןרדנא שנייא ןוֿפ (11-4)

 ?ט סקס םתססמ ?סעק
 יעעץסח 8םסכלתסע'פ 60טק2מ' ,

 א108 -65 6061ת2.

 163 םנמ6 תסזחנת8ל1גט6 8210 1

 איורו ימרא ןייא (1-14)

 'גב םססע טסזחבמ' ,



74 

 6'1חנתנת=ס 1

 רכק רנייא ןיא

 צה סָעמסי חס

 ֹובמ 8 עתססתמ',

 ןאיורו רנייא ןשיווצ (1-184.)

 45ט350ממ . ,.סעמסע {זיסץּסת

 'ססטאססת ...8 טסתבמ',

 סספמ 648ח0165 ט319מ -ס 6001284

 אטט96ז תסתבמ8ל176 80 2

 דמעה סייוו ןייא (1-ג1)

 '8 את1נ96 פתנצל'.

 1ז6ט06-+ 2

 רסעט םנייא טיט (1-22)

 תבל סעתס תספסעי
 'אב?מ 8 4ת116'

 168 -סת 6063ת94

5 1818 

 גא זאפטענאנ18 !תתדדסעע סעסזעאּפזסא

 1250 אט



 ף8ס016 15 עסקעּפפסתספ ?מס 66016ת910ת 02 606 1?1008ת346 2ז43016 גת

 תא. ף?מ3פ 98018 15 3166261081 שנטג 18016 ב//, 686 02 ?תס 6

 60)80סל1טסּפ, 640629 סתבט 19 סטטבסטּפ1} 180295 קנטצ81 1ס01ּפ 828 9066 15 גמ

 סםתקו6 04 -/ סתסבמק {סע 606 תבפסטננמס 6893טס. 0תס סם קס9נ16 ?מבס טמסנת

 66ט610קּסמ95 616 ףג166 ק821161,

 ך86 46016ת510מ 1סע 606 תסק8סנטס 2 ןייא ג 6 ןייק אסצמ

 'םס, םסל ב2', םקקסבנֿפ טס 06 פ1תננגני, 640609 9תבט 19 15 900661065 טענלזסת

 אגלת 8 506111ת04 שתנסמ 1:6116069 165 טמפ9י65568 קניסתטמס18930ת, ןמ {עּפת } ,

 85 גת

 ןוט טכער ןוא ןק (1-18.)
 אּסת טמעסאמס טטם

 !טס 80 םס 4'399106)3201

 ?סניהּבקּפ 66 088 00201366 טתהס ןייא 85 8180 ץניסתסטמס68}

 89 16856 קמבנס 04 686 ?נתס, גת 195 2601066 ?סעװ 8מ6 סמבפ 169 טמינס95ת ?סז

 תּבצ 0106 06 4ט6 לס 11טסע2נצ} 002096יט8403509

 3.3 אסתבמה1 26016091סח

 3,31 זמ תא +מסניּט 86 86ט6081 50-021166 6624 תסטמפ 988 188 306 סתסנמק

 -(ס)מ 1ת 811 08565 640609 106 91ת8ט182 2ס:089176 (8ת6 800058361ט6) ,

 ןוּממֶצ 02 62656 תסטמּפ םבטס ז66ת81ת60 טס882 גם 254, 6.842

 שנעמ (1-8)

 'קסנּפסג, חהמ' ,

 דיוי (11-נ1)

14 

 !טסא"
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 ץרעה

 !'םסבנתס' ,

 ץסאמ 'טססא' 85 1 986 61 0ת

 ןכואוו רעד ןיא (1-11)

 גת 66 טסאהמ

 !'בת +מס ט66// ,

 3.32 ףמסנס 2ז6} םסשסטּסע} 8 תטתססע 04 6624 16012126 תסטמפ נת ,א שמנסת

 םבטס ט60009 פסנסמע ֿבמ

 ןהיליג ןאיורו רנייא (1-3)

 טז קפת סו

 '1סת9 טס 8 טסזתּבמ',

 ןלוש רעד ןיא (111-11)

 08 מות
 'במ +םס פץצמ2202ט6' ,

 ןלוש רעד סיוא (1038.)

 סע 88 .פלגנמ
 'סט9 02 למס פץצ88202ט6' ,

 ןדרע רעד ןוֿב (1-28)

 2 8סת סעסמ
 !?עסז 306 68ע98' ,

 ןסאמ רעד סיוא (111-9)

 סעפ 862 תספת
 !{נסזמ 986 סט14' ,
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 3,33 מס סתטֿנתַק -(6)מ ?סע טמס 681176 קוטע8) אתנסת 89 פטצטנטס8 ֿבמ 44

 סתנָצ +1ת 06ע981ת 11468 ס4ק/6583008} פטסמ 25 18 8209 ?סקת '8 6664 2ק20',

 195 8סתסעגווצ 3566 ֿבמ 4,

 ןדנעה ןריא ןא (1-26)

 סת 1עיסת נס
 'סמ תסע 28תס5',

 ןיגאט יירד ןטשריא ןעד ךאנ (1-14)

 !'םצלסע למס {גזיפט טמנזיסס 689צ5'},

 םגס לתנפ 684נ:02 15 8006610558 66

 סיוב ןוב 'נוא דנעה ןוב (1-9)

 תנמ מסמס טת ?מ 5
 !?עסזװ 2205 6 166ס'

 ליגינ ןעד רטנוא (1-42)

 !טמם6י- טמ6 ת21195'.

 3.ג} ךמ וןפצ מס ט96 02 306 80-021168 26תנל17ס 15 1303466 +0 8

 קס596581ט8 {טמסצנסת, ט(מסת 6 -(8)6 6ת01ת07 26261:211268 ?ס 211 262006/5

 8ת8 ?ס +מס קנטעה1, ?מט5 תּבעגג תטססופ 18/0ס82 'תצ תסצתסע'פ 8קנסמ'}

 3 ,1ת06יפ 95899469 'ט86 ס08110ע9'68פ טסעּפ'?

 זת הא 6 -(8)8 סת01ת2 18 1103466 סס 986 תהפסטננמפ (המס תסט?סע)

 26 סג 06 ,

 טעב סנאמ ריא (1-23)

 37 תּבתּפ 66
== 

 !םסע םט5ס2מ5'0 068',
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 סטצ תּבצ 06 00164669 6.2. גת

 ןמ שנייא

 ּפעופ8 זומת
 !'סתס תגבמ'פ',

 90010806ע8 (1938:320), סמ 306 08915 02 ?מס 1101466 356 02 6

 26016176 1ת ן4גזאסץט68 תהתנפתמס 8040 +0מ6 1/60ט6ת6 סנ853סמ 486 6

 504414, תב;695 8 0256 {סע 386 1085 04 +0ס 26תנטנטס גמ 386 פתססעס-מ 58

 0{ לםס 9146660ס6מ ססתטטניע. 16 01665 ּפסטע065 9846 גמ ס6;װ8ת 66 6

 םה8 31/626צ7 פתסטמ 518ת5 0? טס846תנמק, (1016. ?ם. /}) ט62סעס 606 ?1תס

 עז.

 2פ 8661610081 6ט166006 1סע 986 קס881016 1099 01 טמ6 260191ט6 גת

 +106198 גמ +תםס קפנענסס 02 עא, 06 תבצ 0166 86ט0121 6248001698 1עסתח עו 66

 1תּס קניסמס314נסמ ןוֿב {טמ '02, ?עסמ' ?ט14315} 85 בת ןופצ , 6

 {טמסצלנסתמ 06061196 620י65966 סעזיסטקמ 8 26תנטנט6 ססמּפלניג סט (1

 הליֿבט רעד ןוֿב ראט םעד ףיוא (1-52)

 81 660 ?ס ?טמ 86ע/ סט6

 'סת +מס 8296 02? מס טז (םסט96)' ,

 גייט הלח םנייא ןוֿב סאמ יד (11-2)

 43 תספ ?טמ סעװסת 281ס6-ט5צק8

 '4מס 8126 01 8 20816-80ט2מ' ,

 טייצ רריא ןוֿב םד שד (1-29)

 805 680 ?טמ 1זס/ 9580

 'טמס ס1008 04 תּסֵע ם6ע4'106

 8608661 (1928: 0407 ,;) , ?סע 628ת016 , 818068 גת ע6166006 +ס
 ס6זהת, "תסע 0מ16ע28ת2 665 06ת161ט5 2689 שסתנ תנתססּפלסתפ 019 גמ 629 19,

 18/תנימוגמ4616 ?טנטסאי
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 אסַע8פ 04 22 סעבס1ת תסטסע 6886 ?תס 26תנצנטס סתסנתק גת תא , 6.2.

 ראו ךלמה לואש (111-17)

 61 תמתתס1640 0661

 'אבגמק 5'5831 289מסע' ,

 רֿפס םולשה וילע ךלמה המלש ןיא (111-נ18)

 1במ פמנסעזוּס תבמס1סאמ 0167 תבהפתס1סזמ 5697362

 'במ אנתק 501סתסמ 02 0168566 תסתסצצ'5 סססא!',

 אפייוו ןושארה םדא (11-3מ94)

 ' ס8סח תסנבּפתסת טּבצס

 'למס 1189 תבמ {=2סבח)'פ ש316/

 3.39 ףמס +סתססמס} 06 90 206 50111465 סס טסעספ 02 104 סעבקנת בם עז 5

 8180 תפת1165466 טָצ 906 1208 02 ?םס 902118 -(ס)ת, שמגסמ גת 119 18 6

 ?ס +תס סט11006 088569 0? תבתספ, 6.2., ?פט תסנפתסת '+ס 1:0969', טבע קסס?פת

 יבמ 5'261692 טסעאפ'. דת א, שס 1100 986 0011036 02565 01 קעסקסע תסטתמּפ

 ס02951596תטסנ7 שטנסהסט?+ 2 144

 ןבעג ושע שע זווס רעד ןבעג ליוו טינ ֿבקעי שע רעד (שצ-נ)

 יותגססטסע 6069 תסצ ש158 טס ק1טס ?ס 9800ס, תטפ6 6

 ?0 2958ט' , |

 ךקטה דוה ייב (עיּסט1=3617 )

 טּפצ 80ט66 0800ס1640

 'זיסק8י-ס1מק2 אנתק ת8ט14',

 3 .} תעססססס 5

 זמ אפצ , 811 קעסקס91110ת9 קסטסנימ טמס 6863ט6 0856 (01. 0. 661מע63ס0

 1909:8). ךמ הא, 486 519382010ת 15 80066026 תסעס ססתק164 828 תטסמ 01096ע

 ?ס, ?תםסטקה םסש 166261021 שנ?מ, 686 51632910מ בת 0ס1תבמ,
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 זמ א, סתנצ 686 1011סש6נמק קע6קס5161005 קסטסנמ 686 686106 6

 620191ט619 3

 ךאנ ,ןוב ,ייב ,טימ ,ןצ 2ןיגינ

 תםסאמ '9?8סע', ?טמ '?עסת', ספק 'סָצ; 80' תנס 'טבלמ' 150 '?ס', 4660

 'סממס9196 , 8881ת5ס'.

 16 6 04 אסקמ 15 50066089 טת64060196 25 115 סס/תּבמ ססטמססזיקה2עס 2629

 קסטסצץתּפ 106 80038891ט6 (סטצזס 1909:102?., סט 566 1/6:ממס16 1883:339) גת

 םיא ןיגיג (1-8)

 א6קת בת

 '8ק281תפל םנת' ,

 ןאמ םריא ןיביג

 '888310949 תסע תטפסםמס' ,

 ןכילגײג ןאיורו ןסורו רנייא ןיגיג (זדז-19)

 ,6קת סץדּסע {נטתּפת {ץסץסמ 26211//װמ

 !'ססחק8עס8 לס 8 ק1סטפ טשסזבת',

 ?מ6 {סנ1סש1םק 6248ת0165 206 11109029נ1עװס 0+ 686 קעסמס91601025 עטס

 קסטסעמ 631לתסז טם6 20009291עס סע טתס 4689176 6606תסנתק ז6506061ט617 גמ 0

 145944069 טמססתמ טמס?תסַע תסטנסת 19 1ת013166 סע 209.

 ךילייל ןטלא םעד ןא (1-14)

 פת 660 21טמ 1208

 'סמ 306 0148 65 0562

 ןגנעה טיג דמעה טלא שד ןא (1-10)

 'הבמק 16 סם ?מס 018 8װ1י0' (20ס.) ,
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 ןיגניד ןלא ןיא (1-28)

 1 ם1סה םנתסת

 'במ 811 טמנמקפ' (28+.) ,

 ןומ רמק ריא ןיא (1-25)

 1 בני אבתס טטמ

 'קטש6 במ(?ס) סע עססמ' (!סס.)}

 ןלסכוא ןעד רטנוא (1-20)

 וגמססע 860 245168

 יטמ6סע ?מס םניתק145' , ).+28( 

 םיינע ןעד רטנוא (11-1)

 טמטסת םסמ בתנקסת

 'בתסתק ?מ6 קססע' (285.) ,

 רסוו שד רטנוא ןקוב ךיז (1-00)

 2380 ?וגאמ טמ?סי/ 5

 '{ס טס26 טמטסע ?05 68906ע' (24004) ,

 ןסאמ רעד סיוא (111-9)

 סעפ 661: תספמ
 י?עסחמ 906 טטנא'6 (2834) ,

 טלעג רשעמ שד סיוא ןפיוק (11-1)

 'טטָצ סט+ 0? טמ6 43106 תסמסצ'/ (200.) ,

 שיט םעד רביוא (11-3)

 1גס6* 660 8

 'סטסי +מ6 38816/ (28+.) ,
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 סנה ץיַיז רבײוא (1זז-3)

 '2283ת30 ם35 6111' (200ס.)},

 ןלומ ןעד ןשיווצ (11:7)

 (95ט1פממ 660 תסנמ

 י'טסלאססמ (+06) 06215' (225ל.)}

 ןהיצ ריא ןשיווצ...טיג (1-49)

 םסצצ..19ט19ה8 גע ?96עת

 '2ס68 טסלאססת םסע 1669מ' (200.),

 ראט םעד ףיוא (1-93)

0 8 89 
 'סמ מס 8896 (2834) ,

 טעב ריא ףיוא טכייל (1-17)

 '5מ3065 סמ מס 066' (!סס,),

 הריֿבע גיבלעז יד ףיוא (11-326.)

 'סמ ?מס 8806 1/825269951046 (1סס.),

 ?תסז6 15 סת6ס טסקס91ט91סמ טם10מ קסטטימפ 945 612

 {טמ...טססמ 'סמ 8000טמ6 02'. עס 6482

 ןגעוו ןקעלו זנייא ןוֿב (1-)

 {טמ 6ץ268 1164 צסקסמ

 'סת 8000טמ+ 02 2 (026) 520ל'+
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 3 .פ ,6טסניס8

 3,591 תצעסמסחנתה1 יי

 זמ הפצ , קעסמסתנתה1ב 86ט61/09 8נ6 26תסתהווצ 1ס1066 טצ +ת= 11ס8

 ס+ צתס סע6115 66/י- סס 406 קנעסקספ1סנסם, ךמ 8061010ת ?מפײססס טס 1106 גת

 אא ק881161 ?סזתבטבסתפ 6108 68-, 8ת8 תסס 1ת1עססטסמפנצ 686 סחבפפנסת 02 6

 קס118 טתבסה 162708 8 ?סעתמ 166201021 שנטמ ?מס קעסקס519נ1ס0מ. '1מ8 1106

 15 8 1159 02 קצסמסתנתב1 26טסץטּפ ?סטתס במ 4

 ףיורד (1-2,3)

 'סת 10' 04. ססנװפמ 0234 ;

 ךונרד (1-3ת+צ .) , ךונעד (1-ג)

 86נסעמ, 6660

 !ם+סס/ 1?, 81661021608')

 סיורד (1-91 ) , שיוא )113( 

 'סטס 04{ 33' ?

 ןיירד (13-19 ), ןניא אד (1-83)

 ןניד (1-28 ,0) , ןיירַאד (11-8)

 יבת 1ס'}

 ן ארד (1-3,)

 'סמ 13'}ג

 אייב רד (64) ייב (1-17)

 'סצ, 86 33'}
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 ריוֿב רד (1-;)

 יצסע 308 04. םסעתּפת 681טע2

 טיס אד (1-= טימס (1-1, 12)

 803 תוס ׂ

 'שנלמ בל')

 ןוב ןרד (1-8) , ןוֿב (11-)

 טסני060 , גמ
 !צעסת 1ס'}

 ןשיווצ רד - (6-20)

 861 ?9טנ15װמ

 'ס666668 13' }

 רטנורד (1-39)

 861יגמס6

 'טתסס+ 1+'}

 תביורד (03=1)

661106 

 'טקסמ 313, 8ס00ט6 14' ?

 ךתוק רה (1-43)

6660 

 !זתנסטפמ 13' ;}

 ךמסנזס 86 2150 8 86 סצ8תמ165 04 986 סעיססםס 08 ךונ תסאמ '8198ע'

 84066 0 עי - !'םסזיס',

 ךונ רעד (1-4), ךונ רה (1-28)

 מסזימסת

 '8+טסע 9015, 2סנ628196עת' ,
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 אס96 2150 406 116, , 6

 רעה ואוו (1-)

 ךתג תפע
 !ץיסתת 8616 ' .

 3.52 0+מס/ {סצסעמ5

 ?8616 86 2 תטתמססע 01 2ס0טסעטּפ טמנסת 86 םסס 66י3766 {תסח 98

 806 816 טמתהניאס8 , פטסמ 5 ךיוא (1-ג), ראו (1-61

 רג (1-38), לאוו - (1-34) סעצמ '8150', ?סע

 'ס8ז136נ, ס64סעס'} םסע !טסעצ', צסעב 'שטסנ1'. 410056 8סטסטּפ, מסטסעסענ

 טמגסת 6613ט6 ?עתסחמ 6011)88ע65 826 תםעאס6 ט316מ 186 832416 -1ס8מ (01.

 טמקונּפת -נא):

 ךילטכייל (1-1מ+.)

1161 

 !ס8פ11צ' }

 ךילטוג (1-3+.)

 םוגס1.6/

 'תנססנצ , טננננמקנצ'ג

 ךילקיסיילז (ךז-1מ+ל.)

 +12ע9121610

 'ם111קסםטנצ3'}?

 ךילדיישיב (זדז-19)

 'ס:םננס1+לנצ'}

 ךילי ונ (1-=45)

 צר 6

 יזיסס6תסנִצ , תסטנצ ' ,
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 186 {ס11ס6נמק סשס 26טסניסּפ ט1?תסט? 106 502714 -1סא 9660 קתנתב 6

 53תנ ר הנינצ 1618966 ס0 616 םסזסקמסתמסג5פ 6

 שיוויג (6-5)

575 
 'ססע68נתנוצ'

 15 ,םסשסטסנ, 8קק8עסםלנצ םסצ 66ע1766 ?עסח 606 8636011ע6 פז 8

 'ססנילבנמ / 82601110'}

 : קירביוא (1-8)

 !ס206883ט61צ'

 זומצ תבטס קניסס6066 צטמס 1ופצ 76 106ע34 !ץזסחבנתנתק' גת ?תס 13מ023286.

 1זת ןופצ , 98טסנט8 26ת6ע81וצ 876 יי 9806 {סצמ 25 ט86נ3 ססעּפמבנהק

 6091765)86,. 106 14?301 -1ס88 15 0966 ט16ת הסצלסתסּפ 25 8 81ת1תט+1עס

 ס.ה. טעסט !1הנ' , טבעצלנסאמ 'ה 116616 18נ'.

 3.6 טסעטפ

 3.6 ?עס66

 1זת ןופצ , 6םס קיס961166 85 0668 1080 סתטנעסנע. 1ןמ תא / 686 קעיס,

 15 0566 ףג196 01ט6ת, ?תסטקמ 1698 1164טסתלסנ} ?תּבמ טתס ק611600 4696, 4

 תםס 8קק8נ6ת9 4111616006 1מ 0ס3812024

 04 ?תס 90-0811604 6684 קסטססעגסס5, 9תה9 15, 68086 !סע1װ66 טצ

 80111489104 סמוצ , טמס16 216 סתנצ 2 {ס6 6480

 ןטלוז (1-92)

 '(טמסצ) פמסטנ18' }

 טלאוו (1-17)

 שס1ס
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 טינגיגיב (1-92)

 יתסס' ;

 טאזר (111-10)

 1364 {עטס+}

 וז68668'.

 זמ סתס 18616 טשס 12898ת069 טתס קעס9סענ96 15 6184122315064 {עסחמ 6

 קעס56מ9 טצ טמּס 2י6956206 02 8 {8} ט0:6?6 686 1 3. 4186 קנס56מס 7

 ?8056 טטס טסעט5 טסט16 06 0686ק06 8ת6 ןיגס.ה

 םאפתממנ65 04 8ססמק קסטסע1065, ט0820 19, 101066 סע 60

 81ט6ת861סת , 816 זוסס תוטתסנס}

 גארט (1-21)

 צעסמ

 'טסעס' 01. 66עתבמ ס'ק}

 דרואוו (1-26)

 טטניס

 'ס60806' 01. 06עת8ת טהגנ')ס }2

 ךעשי ג (1-28)

8656 

 'םבקמ6264' 01. 663 4

 ךעז (ז-ננ)

2680 

 'פםש' 01, 0סעתבמ 8התָנ

 םננס

 'םס10' ס1. ססעװבמ תנסנסָ}
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 טסואוו (1-45)

0 

 'אמסש' 01, ס6נּממ וע }

 קנעטש (1-51)

 םמסחא
 !568ת4' 01. ססעתבמ 8484 }

 ראוו (1592))  ףואוו ((1 2

 טסעת

 'ז85' 01, ססניתּבמ טּהניִג

 בניג (1-93)

108 

 'אסתס' 01, ססנתבת 21תסָ}

 ליבג (1-93)

 'ק168566' 02. ססעתװהמ 261161 }

 ףלוה

 םוגנ?

 'םס1266' 02. 1016 םט146 }

 םאק (1-53)

 סו

 '0806' 02. ססנװת !;הח }

 סוג (111-)
28 

 'םסטת68' 04. ס62ת8מ 2088 }

 קפ (ד1ז-=9)
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 סאז (תית-ה7 )

208 

 !6'520 01. (טסזיװבת 5285 4

 טט ןטמס436

 זמ אפצ , 686 פטס;)טמסטנטס 85 8180 060006 00801666. 1ת ןןא) 1658 6

 19 טסע ססזתעוסמ} 6926018117+ גת ?מּס 6680נג1קלנסמ 01 מָצקסטמ841081 פ19ט8לנסתּפ

 גת טהנסת ;(( 8 0038054

 ןצפתק165 04 +מ6 קעס86ת9 5טס)טמס91ט6 26 6086 142

 אייז שע ואוו

 עג 998 25
 ישמסזיסטס* 16 סס'}

 ןולא גיל יז רסעב זיא שע (1-22)

 195 ססס9סי טת29 586 116 90'}

 בעג '"תי טוג (111-12)

 809 ץבפססעסאה 260

 !'תמצ 008 ק18מס' ,

 96ט6181 6248001695 014 306 ק2859 ּפטסןטמסטנ1ט6 216 2150 טס ט8 21

 רעוו הפירט יז ןעוו

 עמ 23 טו קוס טא

 1 פםס טסזס ט0ס1682'}

 םעה, טיה (1-92)

066 

 !םבס'נ
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 יז טניוק (1-0)

 306 23 (={עָאמל})

 ו1+ פםס טסזס 8016'}

 יז טעט (11-15)

3 369 
 ו14 פתס 6נ8'}

 ןא שֶע טעט (1)

 366 55 סת
 'קטס 13 סת'}

 ךיוב (11-22)

 טגאמ (={סעצ})

 !סמאסס'}

 םעק...הלח יד ןעוו (11-22)

 טסמת 83 46 גע

 ו14+ טתס 0216 (=8608ע8966 60ט88) 08ת6' }

 ףיוא ךוט שד ביוה (1-)

 מנס (=|!םָצס})

 808 טא ר
 '114466 +ם6 ס1060מ טמ' ,

 23,602 ץגטטתס

 זמ א  צטמסזס 86 טסניק {6ט6 6248װ0165 01 686 {טסטנתס ס00ת8טעטס610094

 106 {טסטנס 15 ?0ץ066 אנסמ ?סעזּפ 01 006 טסעס טסעמ 'סס 060006/ קנוגפ גת

 1ת11ת11176. ךמ 115, 686 ?טלטַײ6 8ט4311נ8ני3 38 8 ?ט5104 01 906 טסעס8 טסעמ

 '{ס טסס0006' 8מ8 טסנמ '?ס ט350' (566 116:20 1960:79+.} 1860 19098:611.)

 1066 15 תס 6ט106ת06 1020 1015 {ט9פ1סמ 26 21/628/ 9846ת ק1806 גמ {0ז, אסַע

 80 4186 ?סעתפ 02 9086 !?טטטנס 8ט41112/ 00100166 א168 6 ססניעס5פ0ס63 תק =
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 {סזומּפ 02 טס166ת 3566 בת ס6צת8מ ?ס ?סעמ מס ?טלטעס.

 ןייז טרעוו (1-28)

0 

 יקר טסינ

 ןבאה הכרב 'נוא לזמ יז ןרעוו ןז (111-19)

 ?2ס טסעמ 21 זוב21 טמ םעיס206 תםססת
 יי יענע ראו נאטראפסקעאאה "תעטוו  הרנעהעאטסהקעהקא טעקע

 'סתסמ +תסצ 6111 תבטס 1ט0/ 808 016891ת2')

 שנוא רע טרעוו וז טוביג 'תי טוג ןטלה ןרעוו רימ ןעוו (111-19)

 יי יעוומי  "עאערפא  מעהאפאעעעא יאהו( געעהעע "יעע המעא יהנעהא יהא יהמהמ טעהקעמע)

 '14 חס 6111 ,ט6ק2 606-ט5'1688566-06-46 ססחעהמסחסתפ, למסמ מס 6111 םסנק ט8'}

 ןיג בא לאוו טרעוו שע (1-06)

 95 עסט טסָענ סקקסעװ

 '19 א111 פטנס1} 20 2ש8צ' ,

 3.6 תסע14609+

 זת תספל 08568 006 ק6/1606 46296, 1ס1056 סצ 8ת 1ת1160066 2ט211נ2ש+צ

 טיט , תססמ 'סס תבטס' סע 287 '+ס 06', 200 2 ם850 ק8ע0103016, 15 9046 6

 בת א 25 גמ 1/5צ , םססת 15 3966 29 8ט411נ2נצ שאנטמ םסענסתעה85910 טסעט8 0166

 {זיסזמ 116סע66 קס56ת9 ק8ע91012165 2246 6 טסעס 22ץמ '{ס טי

 ךמטּפ, סע ס6מ6 ק6116060 02

 ןייז קרוב ךיו

 2180 ססעס68א ?22צמ

 !סס 1ת50609 02698611'

 66 6 ןזעוויג קדוב טוה ךיז יו טד (ד -נ)

 605 21 2184 תספ ססעססע 667
 רם קא יהקעעעו (טעהועפאאו יהעואההההעאעהאי

 'לתבס 886 12452604668 8618613' ,

 ףת= 196 02 תססמ סע ?22ץמ גת לתנּפ ססתפלעטסלנסת טנע168 1ת תסססעת :

 +14619מ8 61816099} 8198038מ +תס 592ת026 18023876 קעס16נפ תססתפ
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 5317 {סע ןייז לבוט ךיז

 2120 +סעצט61 282ץמ

 'טס 1תתסופּס 0ת6861?', 66 4

 ןזעוויג לצוט טוה ךיז יז ןעוו (1-09)
 טסמ 21 2188 תסס ?סעטס1ג

 14 פתס 286 170061966 06/8612' ,

 זסע שאס טסעטּפ אס 1106 תססמ 208 28ץ3מ 1866 1ת6610022מ8262ס1צ .

 רעוו ןיגנג םיוא (1) , טיה ןיגנג םיוא (1-4)
 סע508026ת טסי) 6

 'ם3ב6 קסתס סטס' }

 ןיגעליג ...טעה , ןיגעליג--.רעוו

 864, ץסע 2616660

 !'םב8 12נמ',

 מס 2859 גיי 6 ןיגנג 28096מ 'ק2006' ֿנמ

 ןיגנג הטנוא ןײא ןוצ יד ןיב (8-:/)

 012 41 ?2טת 12 טת?טזקממקסמ

 'טמס11 +ם6 פטמ תהפ 86+'

 ןמוק ןגסמ 'ס0006' גמ

 זיא ןמוק םד (1-9)

 'ס1006 285 ס0ת6'

 80 םסס ממטס 686 קעס118 26- 25 1ת 115, 102? +תנפ 39 תס1 4 26מסמ1 תנספ 0

 ס064016 ק/ סע ; 15 86ת0096/8166 סצ 609 ?סעױמ |

 ןטעגקיג (1170)

2616 

 י'אמס8066')
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 3.65 2898176 ססתּפלעטס005

 ףךס {סזזװ סתס קהּפּֿפנטס, הא 3965 9286 2ט421112ניצ טסעס ןרעוו סע

 'טס ט60006' קנט5פ 0 ק886 קפנעטנס1ק216 25 18 306 0856 גת 115צ ,

 טרעוו טניוציג ןא (1171-8)

 0006683ת6 טסעס

 '15 ס61תק בבל'}

 ןטינש רו "נוא טוטיג ןרעוו ןלוז (1-304.)

 201 .טסעימ 8606 רב 8 זת
 י(למסע) פמסט16 סס 6 806 סט6 01?',

 זמ ?מס ק611609 ק8551עס6, תסשסטסע} 66 ןראוו עסעמ 10956686 01 ?ת6ס

 ןופצ קסטסעמ 4

 טגאזיג ןראוו זיא = (1-406.)

 32 טסעמ 6
 ובּפ 066מ 8816',

 סומסט156) שמסמ 3566 תס? 285 םת 8ט411נ12זצ, סט 25 406 תבנת טסניס תסמתנתק

 'סס טס00תס', חס 6תססטמ?סע 906 1ט31161/ {סעתפ ןראוויג םסטסזת גמ

 ןראוויג זיא הדנ יז יא (1-11)

 !טס1סעס 506 ס0608ת6 2 תסתפסנטהת+?/'

 8ת8 ןדראוויג םסטסעסמ גת

 ןבהאוויג סורנ ךאב ןייא רעוו 46 52)

 טסנע 8 טסאמ קניסאפ קסטסניסת

 !'םבמ 2 פסזסהת 060006 18226'.

 3.66 ס?טמסע טסעס21 ?סזתמפ

 זמ אא +מסזיס םנ6 86ט611 00מסע טסעט21 1סעּפ טסעטמ ס2

 (3) ןבאה רימ (117-16) תגע הססמ (25 3ֿמ 115צ) טמענ65 טנ?מ



94 

 ןאה רימ תבצ םסמ 'טס תעס' (ס ס1תּפמסנק 1938:233928. ?7) }

 (11) 81תנננענצ , מס ט5321 ןייז יז (1-3) 23 ?ָעז סססטיפ 81008-

 5366 ןנייו (11-17) 28ץמּסת '+מּסע 826'ָ}

 (131) טשיא - (17-/) 356 '68085' (5צ סמוָצ 686, סט9 01. ססתּפת

355 ({ 
 (1ט) 0681868 106 ט5381 קסענקמת85910 ןייז קדוב טסעטסא ?8ָצמ

 14פקססט' , 9066 15 סת6 000 עי6206 04 ןקדב (1-ננ) 0866

 +ת6 116טעּפא עססס 138 9

 (+) למס פתסעצלסנ !?סעימ ןיגרה (111-עסצ.) םפנקסמ 'סס 4111' 5

 סקעס866 טס 306 זוסעפ ט5381 10ת26/ 1159 מ3/262סמ (02. 16ע208 1960:704.).

3,758 

 םססת םינ ת16 2תב טשינ תגפתל סאקעס55 186 ת62801ט6 'תסל' גת

 ןופצ. םספמ ט0696 ?סןיװּפ 86 2608/202102113 6166921684} סטס גמ 2 קבטסמ 2768

 טפט81וצ סתםנצ 026 ?סןיװ 15 ססחתסמ. 10961:690נת81/ , ט098 10עּפ סססטע ֿבמ א ,

 81?מסטקת 236 15 ?סטמ8 תס56 1

 טורב ןוֿב טכער עד טינ טוה (11-10)

 תסס 216 805 1680? ?טמ סעסַאס

 !4069ם'9 תבטס 606 13װ 0? ם01688/ ,

 שיילו ןייק ןניא טשינ זיא אה (++)

 40 312 תנ50+ גתסת ;סעמ 11סצ5/

 'בת טמנסמ ט001ע6 15 תס זחס2ל',,

 זמ הא , טשי נ תבפתס 2150 סססטעּפ 6308 306 תסבתנתק 'םסטמנתק',

 ךמ ןוֿפצ , 6015 15 6268966 תס50 0196ת טָצ 606 ס20168830מ םס/ תג (5ת )1.

 טּפיול סיורה טשינ זד (1-90)

 י4480 תססתנמק 11סש69 סטס' ,



 טביילב ןשיווצ רד טשינ שד (1-36)

 808 נפש 0083 גמ טעטש
 'למבפ תםסטתנתק 1יסזמבנתפ ס0666660מ טסמסת' ,

 ?טזימבקּפ תסעס 0106ת , תסשסטסי , םֹז 5 סקינ = סכינ תנאפ

 {סע 'םססתנתק'1

 ןארד סטקינ טגיל שע (1-03)

 טעקס
 !לםסיס 1165 תססמנתמק ֿבמ 33' ,

 ןבעג ראט שקינ ןרדנא םעד שנייא (1-8)

 !סתס תּבצ תסס ק1ץס 9מ6 0306 התצטמנמק'פ

 זמ ןוּפצ , 60ט016 תס2893טס ססתפלעטס931009 הנס זיסקטנהננ תםנ(6)58 'םס+'

 תוגפ6 2000סת28ת} ּבמצ ס9תסע ת62201ט6 62:0/65810ת גמ 8 קמעבפס: ?1תטּפ, ?סע

 . !םסטססצ' 9מ8 תנס 'תסס'.

 זמ ,א,3 סת סם86 ס9ם6/ תפתס , סתנצ סמס ת0286176 18 606 זי 1

 ןוּברד הלח ןייק ךונעד ןמס טכנינ .(1ז-0)

 'טמסעס1סעס סתס ?8465 םס 20816 ?ןיסחװ 33'}

 ןקעלו ןייק ריא טש ךיוא (1-6)

 !זוסעססטסע תםס פק2ס9 תקכנזמפ תסע' ,

 אפ סםססטמצס+} םסשּסטסע 8600181 643001685 01 קמב565 סזומנסעגתא 6

 403016 ם98891ט6 ססתּפלניגס961ס02

 ןיגנעה טשינ ןא טינ (1-8)

 'תספ טס םכתמק 1+ סמ 2מצלמ1מס'
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 גת ססםסע89פ0 טבלמ

 ןיגנעה טשינ ןא שֶע יז ראט אז (1-13)

 2009 2 8 ם או באש תכמכ כת
 'פס 9586 19 תססש ק6עתנ90660 סס ת8תק 16 סמ םתצטמ1תק',

 ןוא קהעוו יטוג ןייק טסוק 'תהי טוג ןעוו (שננ ז/)

 טינ טנוליג טּסמ 209 ץ35' 1029 א6צמ 2366 עסעא 082610ץעמ0 16
 אש "יהא עיקר "יראה רוקאעהא  יסאאטא-יקיע טעא רעטקעטנאי

 יצסע 006, 0169566 06 תפ, 168765 םס 2006 39

 טמניסא8468' ,

 16 8קקס2ניפ 60 35 1ת00251896ת07 ֿנמ ?ת6 396 01 326 98120216 סע

 8סטט16 םס289176 61ק0688100 89 0082809615610 01 ?86 120232826 01 הא, םמ84

 סתנצ 1896 3066 467610066 086 זתסויס טתנ?סנװ ס08ּפלעגס610גמ 0

 0{ 386 זחסםסנית 69

 3 ,8 ססתנטגט' ס 95

 3,81 ףמס 86 02 ססתנטמס+1סתּפ ט8ע165 0009166ע8ס17+ {עסתמ א טס 1153, ןא

 0166 8 זא 82 טמסעס 1153 ש0316 סתקנסצ ט1 ?סע '85'?

 טכישיג לאס ךנעמ תונועב זא (1-126.)

 82 טבהטסעמװסץּפ תסמאה תסנ 2650ת1400

 '85 פ0ז691תסּפ ם2226תפ סם 8000טמ9 02 813ת5',

 ןוב ןייא זא סורג וזא (6-5)

 'גפ סג 85 8 062ת',

 יז טעה זא ךיילג (1-19)

 יו עא 2 סט 2
 'נגּפס 85 1 8506 2גב8' , סטס

 טונ רהנא ןא יוו ךײילג (11-)



 זמ צמּס 58096 '2פ 6011 85' ט6 1188 686 קמ6

 ןאיורו זא ןנמ (11-3+.)

 זפמפת 82 ?עסעפמ
 'תסת 85 6611 825 טסחסמ',

 סת +מ6 ס+?מסע םּבמס , אמסס 1153 שסט16 6 82 טס 62ק655 686 ססת}טטס(0

 יצםבס' , !עז עסקטנפנעוצ ם235 ׂשֹד 2808:

 שד שייוו (13)

 טסצ58 5

 !ץמסשּפ 9מ2ל....',

 ןרוא וצ טגילפפ לומ לא יז שד (1-10)

 6408 23 81 תסנ (ק)41686 לּפט סעמ
 רם המת העמא  הגעאהעעאא וירא ערע יהעהעקיא  רעטעאע

 !'לםבל 506 21טהץצּפ 3566 סס קניבצ' ,

 3.82 ןמ ס2קעס9931סתּפ 0? ססװקכענפסת שמסס 1157 שסט16 356 986 ססמנטטסס

 צב 'טתּבמ', {סע 628ת016, גמ קנספסע ט1 408 אנתס 'ס1ק2ס/ ?תפת 986 0ת316',

 סע 8 קצסקס81610021 ססתפטנגס110ת קזספסנ ?טת 060 א1ת0 '186ח', 28 3965 8

 טּמנינסטע 04 ססמ)וגט סט ןעד 86מ גת

 אינ ןעד רױט ! (1-3מ6:)

 !זמסניס טםבמ סטסע' ,

 ןראק ףנעז ןייא ןעד רעוו רסורג טינ זי

 בי כמו טו יע יי א

 'שסניס תסס 18עק6/ טתפת 2 תטפטהע8 8668')

 ןעוו עסמ נמ
 זיא ןטיז רעד ןעוו ןימ (111-14)

 = יי2 046 טיי; ===

 'ומסעיס +תגמ 926 סטּפססװ 15 ,
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 שאד ןעוו זיא רסורג (11-2)

 טעסט 22 יעטת 058
 '15 1הנזקסע למהמ ?ת189'?

 רדעוו ט6862 גת

 ןזניל איירד רדעוו רסורג (1-4)

 תנס קזספסע/ עס8סע סעבק 4

 'םסס 181:26ע לתת טמניס6ס 16239119'}

 ןאיורו ירקנא הדעוו ןיּפ (4-29)

 וזסנס +תהמ 0טת6 זזסתסת' 9

 3,823 דזמ ס080581 קמעהפס9פ, 300, טמסעס 1157 קסתסיבנוצ ט965 486 ססמכנטמסלנסתפ

 ץּמעב !'ס0608056' סז ץסניסמ '1סע' , א 1965 8 טמענסט} 01 1022

 ןעוו צלסת גת

 שייוו ֿבר רכילטיא ןייא טינ ןעוו (1-1מ6.)

 '}סע תס+צ סטסנצ תבסטנ 2מסש9פ'}

 אייל רכנעמ ןייז םיקולח יד ןעוו (1-8)

 ץסמ 61 2םננטעסתמ 2874 תסתאתסע נ1סצ

 ועסע 386 61116ע960068 הזי6 תהתנ1018')

 ןןעד "894
 טּֿפיול סיוא שע ואוו ןעד (1-90)

 !{סצ טמסעס 30 11065 סט3' ,

 הקידב רעד ןא ליו רג טניל שע ןעד 6-4)

 6608 69 1120 קסע 111 סמ 36 6

 '{סע 80 זיגסת 1206 18 +?תס 188260630ת'}



 םוראוו טסזסח גת

 טגאזיג טאה ראו יז סםוראוו

 טססמ 21 סע םססט 9

 וצסע 95תס מה 3816 קנסטנסטפנצ' ,

 סיוא םיינע ןעד רטנוא הקדצ יד ךאד טלייט ןמ םוראוו (11-1)

 !{סע סתסצ 60 ם19פלנענסט+96 606 סםהעבלצ 200מ2 ס86 קססע')

 םוראוו ןעוו צפת טסעסמ

 הריֿבע יסארג וזא טינ) זיא שע םוראוו ןצעוו (1-28)

 ץסת טסניסח 68 12 216 872ס קזסעפס הטסעניס

 ועסע 16 15 תםס?פ פטסמ 8 018 9:8ת58י6885102',

 גניג הליֿבט רעד ןוֿב יז טּפוא וזא םוראוו ןעוו (1-5)

 טּסת טסעּסח 82ס/ 016 21 {טתמ 66ע 1ט316 קנתק

 ו}סע 85 6?01ת 25 506 טסט16 20 !?עתסז 86 ס2לת'.

 ףךמס ט56 ס?לייו| טּפענ גמ הא 15 1יס80י10060 10 {סחקסע2) 12

 ראט ןיגיל טינ ריא ייב רע לייוו יד (1-28)

 61 צהצ1 סע סגצ גע תנס 1בקם סע

 'שתמגוס םס 15 תס?פ קסניתנ9966 סס 116 ץמצ?מ תסת'.

 3.9 ת6186176 ?עסתסטמ

 זמ ןוּפצ , טמּס ?טמס+9108 0? ?מס 161211ט6 קעסמסטמ 15 ט508117 5646

 טָצ 8 ?סעװ 04 686 קעסמסטמ ט618006ע 3101160466 ?סע תטתטסע, 26ת06 826 562

 סע} זחסס 9?0סת, סֶע 606 1םט8/18016 קעסמסטמ טס85} 6 ז61891ט6 0183536 6

 {ס11סאּפ טס8 35 ּפעמס800108117 106 5806 5 406 תהנמ 012088.

 ףמס סמנצ 6480016 1מ {א 04 606 קצסמסטמ שד 608 ?טס648

 ךנאס ןזפצ טספ 35 122
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 ןרהנוו ?יוװ ןאמ היא שד איװרו ןייא (1-19)

 8 {עסַצ 808 3 תפמ ט31 ט8תטסזמ

 '8 טסתּבמ טמס56 םט508ת6 615865 ?0 428061'.

 ןוסעס 116036ת6 18 686 ט56 0/ 6 טטמ1װס6:68 אד 80 6

 סע 2 16186166 21

 קדוב טוה טימ ךיז איז אד ךוט םעד ןא (1-)

 סת 6 טא 60 23 238 תנ הסס טסעסשא קסטסממ
 'סמ 986 0106מ טבסמ טמנסמ 826 1ת5060686 86ש85611'}

 לוז ןבאה טייצ ריא יז אד גאט ןיגיבלעז םעד ןיא (1-9)

 3 ֿסת 261ט3א0 0 80 23 3 טסהעׂש ססמ 1
 'סת +תס 5206 087 9029 506 980316 תבטס םסע ט4'61106

 ?6שװ8קפ ףט8מל168ס1טס1} טמס זס56 0166ת 1566 16189176 ס0תּפ?עטסטנסת

 ֿנת תא 15 1םלטש063066 סט 8 ?סנמ 2 רעד 86/ (510118/ +ס 16 6

 8ני63016) 343160466 סע תטחטסע} 826ת66/ 8280 2

 טגיל רעד ןאמ ןייא -(1-:25.)

 8 כת סע טב6
 '8 תּבמ 680 1365' ,

 טמוק שד דניק שד (1-1034)

 3059 8 808 {וגזו'ס

 'טמס 08316 אס 0065 ,

 העוו קדוב ךיז יד איובא ןייא )=1( 

 8 {זסצ 63 2148 ס0306/ טסת

 '3 טסתבמ טמס (5תסט18) 125 מסעפ614י ,

 טניו ןרדיילק ןריא ןא יו ןעד ןקעלו ןַייק 60

 אסצמ 116א0 664 23 סת ֿבנת אןסעטסתת ?1תס

 !מס 5009 טמנסמ 56 1145 סת תסע 0109869'.
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 תבצתסע {160ט3סת91צ+ א6 8150 11ת8 גת !ןא 2 ססתסנמבלנסמ 02 24 66

 {סעמ 04 66 קנטפ 606 1072ע18016 1

 ןבירשיג טיטש אד רעד שנוע ןעד ןדייל שומ יז (1-326.)

 'פמ86 תטפס 53116/ טמ6ס םטמנפמתסתל טמנסמ 15 8984666 גת

 יב 1תק'}

 זיא הדנ אד יד ןהיליג ןאיורו רנייא (1-3)

 םעצתסע {זסעסת 261164 61 80 336 2

 '16ת6 ?ס 8 טסזּבמ אמס 15 2 תסתפטעטפתפ'}

 טכייל אד שד ןדייל טכיל ןייק (1-17)

 'בננסש תס 131קמ9 טמנסמ 503265' ,

 זמ )010 9:ת312נ ססתפלעגס410תּפ 86 ?ס0 06 ?2סטמ8 (0?. אסנממס18 1

 פג ).

 3 ,10 טסעט 066

 ךמ6 0106 02 טסז1ס5 גמ 8 86296006 ֿנמ !{א 611165 0025166ז2ס17 ?עסח

 9ם8+ עסקטנבענצ {סטמ8 נת ןופצ, 4 ?םסעסט8מ 2221ָ/515 828 0006ש256 81026}

 םסשסטסי} ש60316 ע64ט3:6 2 1022 ס0ת8קטסע. 106 תסנתסנצ תס36, ?תסמ 93? 8

 8602/296 469811668 5+ט8} גמ 9819 2168 01 5972082 נסחבנמפ תםנקת סתם טתס 506

 04 סענס
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 סתםבקססצ+ 107

 זםצדססא

 1,0 זמ 906 ס0טי86 02 306 תסיס ?מפמ 11ט6 06ת03/165 8106 146 26

 0 ןשחסניהפ םספמנת, 906 60016005 02 986 1641ס0ת 01 1160150 8876 טטמסססס36

 ס00916סע8016 0228226. 1015 082226 תבתנ16599 198614 גמ 96ט6ש721 טבָץצֿפ. זמ

 8001910מ סס 3106 תּבתצ תּסוז 1641021 1טסתּפ שמנסמ תבטס 6216166 1גתסס 6

 טסעס-ּפסססע 04 316615פ0 51ת06 עז, סת6 תטפ? 2190 1:6040ת שנֹסמ 686 1058 02

 16413081 1906ת959. ןמ תּבמע 0286 1641021 1669 קעס881066 במ !א 216 4068+

 16681066 סתנָצ גמ 6182160781 5286. !!סעססטסע, 50ת8 0166 טסעטּפ} 81סמסטק8

 קעס961766 גמ 116615ת, םפטס 6טס1766 גמ 6111616ת6 560821910 61060610295, !ת

 5006 08965 1261 תסהתנתקּפ 060806 זתסעס ע680עי10464, גת 0906 תסוזס 64080068.

 1643081 5636169 02 306 0160 316615מ קסעב065 226 ?ס6. ת2קהציס {ץיסומ

 8108968 04 טסע83 280068ע122 בת 600טתסתמ9פ קטס1195266 סטצ 8 508012/ פטסמ 5

 א. טסנתנסנסמ'פ "פסעסנ1 02 טנתט9" (1923) 8מ0 12ת62ט 226 080מ9961מ'5

 ס0116093סמ 02 קעבט806 16966/8 (1911), 486 סתנצ 8?לסתקלפ טנסמ טמנסת ט6

 םד6 180 111בצ ?ס סע6 8006 א1ת4 02 210558/ 04 0166! 5

 סצסעס8930תפ 816 18ת062ט'5 פלטסצ סת 0100/261 ןזמתסנ'פ תסתסנעפ (1901) 36

 1. 2. 58מ9'6פ ק10858ע+ סזהאמ ?עסת ?0ס ןהץפס-טטאמ (1996),

 זת +תנפ סתפקלסע ט6 52811 00ז0620 סמ ש0168 +סטממ בת 4 טמ1סת 6

 טמס6720ת6 006 סע תסזס 02 306 0828ת269 6690ע1066 800ט64
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 ןן.1 ןאפצ ם8ּפ סעהעמ 199 טסס2סטנהעצ עס ?סטצי תבָנסַע סט,

 } 0:810810/=סינטס1ן  )3(

 (11) ת6616031 36 סט :

 (113) ס61ס781 06נית3ת 638160058 }

 (1ט) טּפענסטפ 51373106 180808265.

 ?86 תּב)סע קסעלנסמ 02 9מס טסס8סטנגעצ גמ טס+פמ זצ 2מ8 23 15 01 06זזּפת

 59002. 8518ט10 616װ62ט9פ, םסשסטסע, 86 טננעטט8נוצ זס8?ע16466 ?ס0 קצ

 (ס0?. א. סנתעסנסת 199)!ס0:28993) ,

 1.2 ףשס טסעספ 0? 061981מ תסתהמס6 קעץסט6מ8ת06 תססט+ ֿנמ תא מט? +מס 6

 תסבתנגתק טתסצ םבעס גת 4

 ןרוא (1-0)

 ,סנימ

 !סס קנהצ ' ,

 ןשנעב (11-3)

 טסמסּפתמ

 !טס 016855' ,

 1.3 ףמסעס סססטַזיֿפ סתנצ 026 518ט30 שסניֿב גמ ?מס םתסניסמ

 יהוריפ (11-/)

 ו!ענמם 04 1008 886 !?עסחמ 603קמ'.,

 16 15 תסתטנסתס0 סתנ}צ 85 הת 219610896 טס סשאס 0?מס/ ת2תספ 01 ססזתמגת סנזנקנת

 {סע 386 8806 6185/, די טשפ ק66 םמ8 ןדאלו 3100, 46

 386 +3תס 01 קטסנג1פםנמק א, 0609 028 0668 11טנתק 8 0005166ע8016 קסענ04 02

 ?נ06 גמ 512ט10 5062381ת7 2/629פ 8תס0 מב 06ע98נתוצ 2050ע066 תפתץצ פ1בטנס

 סקעס98510מפ 1290 ?תסני 906608. 1066 הזיס 956ט6ש81 קזיסס8216 16829005 טמצ

 סתנצ סת6 518טנ0 שסניס 80/62יפ גת סטצ ?64ט, ס6טסמ לתסטפמ 193 80062268 ֿבמ



 אצהאסש שמסיס 2 518ט10 לסתקטס , 201195מ, 825 1

 1) ךמס 8ג+תסע, 1 סטע 166091/108910מ 15 ססעעסס9, 1681266 7100150 בת

 19817 טמסעס 9066 089 תס 1000601216 518ט30 1ת11360064

 2) 8106 518ט30 טסַס5 286 תסל 30062268 גמ 681167 1108158 שטסעאפ) 626

 אבּפ 2ס0881017 8 11ל6זי8עע ט12619נ10מ 9029 62013666 ?מסת, זמ 5נתנ1ב/ 0

 2תק135ת 620ע6581005 טסעעיס666 סע ןעפענס2מ 3166190 50628618 86 2606ע211צ

 62013466 {עסת 119סע2י/ (ָ,(94

 3) ןעּממק 0969 56111 11766 גת תסמ-פנבטנס 5268/1מ2 8/625. ט?מסעֿפ םת8

 קטס1190618 286 טס 160240ת שנ16מ ?םס 1809 6029 תפתצ 16866/5 טסט16 תסס

 טמ861592ת8 986 818ט10 שסע89 1966 סצ 06118נ18 קזסטקּפ 012 3160150 5062246184

 ךס +סעזמ ע3עסמֿב 15 1662611166 ס} סטש הטסמסע 89 "תט59184",} 16

 80קס2נּפ 6880 טמ6 קקניטנסטנּפע ?סניװ 0065 ?עסח טעאעהמנהמ, 986 'ם' 100302סנת6

 : הי
 1886 39 ססתפּפ ?עסמ 8 618160+ סמ 906 0-5186 0? 306 8/ 190810584

 ָו.} תתסמק +םס טס169 8קמ068ענתק גת /'/ ס11210291ת2 בת 112 986 תבנסנתנצק

 םזס 6611 120687879668 1מטס 686 טס02סט12/ 02 9מ6ס קעס9600-68/} 6

 5068/6/ 02 310615מ. ?ציסמ 606 80060086 ספי 41 6תצבניסמתנ=מ95 ,

 שס תבעס 1036 תםס 01369 90 10610206 3220 60656 טסע89פ תהטס התצ ס?תסע

 918011108206 במ עו סמממ במ ז006ימ 5865

 1066 8נ6 , םסטסטסע , 8 תטתטסע 01 טשסז'88 6010 ק6ע22085 תבצ 06 00050עט6

 85 168/266 טסעס5. 106896 שס169, ,)ט62נ1ת2 !?עסמ טמסנש 356 גמ תססםסימ 52

 שסט18 06 18ח01112/ סםנצ 90 48086 שתס םהטס 8006 12תנונבענסט}צ טנסמ תסטנסײ םת

 ?מ6 4/8614610ת21 066150 זמינלנמקּפ. 190 15 ףט166 קס981016 6826 8 תטתטסע 2

: 1 
 1 הת 1060666 טס ?1י016980ני 1109886 2190836+ 01 96 2ססעסש

 טמנצסעפנ+לָא 1{ס+ 15 83226891מ8 ?מס סעבק21מ 04 9815 זעסט,



 426956 6406851085 816 !{סעזסנינצ ס6מ)ס} תסעס סטעצסתסצ גמ קסקטנהע 50660מ.

 טמ?סצעטטם21סנצ 66 ק055685 םס תס8ת5 סס 0604 סמנפ, ססתסי 682 סט !תגסל(,(8

,18221226 386 04 968265 1396 04 

 אטטסנפתס16985} 00295166זנמ2 ?מס 1800 לב? טתס 196 0? !ססעסאז 2046 ;,'0ָ

 סעבסנת טשס145 ם8ט6ס 266מ ּפתסשחמ ?0 טבײק סס 2 ּפטניקענפנתק 66866 1 92

 81216069 (0. שאסנתעס10מ 1960), אס תבק 2150 859טתס 2 53ת3118 ט813893100 סמ

 606 ?סזװקסי21 2419.

 מס {סננסשנמק 622169510ת9פ, 85 606 תבטס 0966, תּבֶצ 06 ָׂ 66

?62,664 168166 

 םיברה תונועב (1בס},

 תונועב (ד גט. )

 טסאטעמוסעט ר טינט נד םענ
 'סת 8000טמ0 02 (תבמץ) 535 ' ,

 התדנ תעשב (1-5)

 !'6טנבמק תסע זסתפצעט81 ק6ע306' ,

 הז ךרד לע (1-18)

 יט סאמ 8
 'בת 1835 תגתממסע'

 רשפא יא (1-22)

9252 3 
 '(1+ 35) 1 זומס851016' ,

 אסכה תיב (1-ועג)

 טסע5פ 6 (צ)

!03164' , 
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 (דיר) םיפורח (1-94)

 עט )

 יס13פקמסזחוסט5 (34814)' ,

 רמאנש ןמכב (1-94)

 עוסק 506מסחבת

, '/2818 15 16 85' 

 ללכה הז

 26 הארב
 'צומ1פ 19 +?תס 1316/,

 ןוצר יהי ןכו (1-98)

 טעמסעמ ץסת1 עסלּפסעמ (עס956מ)

 !'בממ0 50 תּבצ 16 ס6 1115 זמ11' ,

 םיינע לזוג (11-ג)

 םסץקּסע1 םתנצבת

 'ץסססטנמק ?ת6 קססע' ,

 הלחב ֿבייח (11-16) התיס 'ייח )111-12( 

 טחהעּסט 6 עמבעּסט 6

 'סס1128166 1ת 40216/ , '64696עט68 6683מ',

 לידז (ןיבמל ידו) (1-28)

 סע 1 8ז6ץטב

 '(8 טסזֿס) +ס +תס טמ881808ת0נ1תק 15 5011101606;} 1001165 8

, '06000609 800811839310 

 ןמוזמ (11-3)

 זסקטתסתמ '16889צ '

 בת ססתסמ 5660, 1966 סתנצ {סע '029ת' ,
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 הלטֿבל

1676 

 יבמ טבבם' ,

 רועיש (11-19)

 53 (ט )עי

 יזסּבּפטעס'} גמ ססזעסמ 50660מ סתנצ גמ 6

 62קע6951ס00 סת 28 פתנז '8 קנסהבל 4621, 1319. טנ?תסט+ תס85טע6'.

 תונרצע (111-14)

68 8652 

 !תגנ561:130688',

 םינרצע (3016.)

 !תנּפסעּפ' 5

 .59 שסע65 01 06עתבמ סענ21מ 00מ853190608 306 קס296956 קעסקסעלנסמ 02 9

 סע 0 0 +ם15 סתבמטסע. 106 1159 15 ?הני +עסת 00001665 סט0 5

 טסעטמ-טמנ16 סטסמ גת 1399 קענתנצנטס 101. 10056 טסע85 206 6,086 58

 תסס 10110666 סצ 8 92601110 000 ח6מס 216 תס 10מ26/ {סטמ8 גמ 1/5צ,. 6

 18013466 סתנצ 9096 ש01085 ש0096 18286 גמ 1:006:ת 110019מ שאס תבטס 0660 6

 ?ס ססת} בניו {זסז 2טסתס,ס,6 טט א 4

 ?ףימס ססזווסמטפ 866802668 ?ס 9895 טחסע8פ 18 186 1011061מ8 1153,
 808 986 טמס16 סתהקצסע נמ 2606נב1 , 5311סע/ 6406061ת817 +תסמ טתס 30
 6689מ 04 סטצ קעסה? תסתססע 2 עס16980ע 0ע161 !/ס1םי6:0ת, טתס מב 6
 הז801019 סטסמ גמ 215 11ת21 1606 606685 ?ס0 קסעװגפ תס +ס ססמּפט16 תנח סת

 811 +86 קנסס1סתּפ גמםטס1ט66 1 6015 סתבקלסע סמ טסס8סט12עע.
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 (ןייז) ןבוה הביוא (13/7)

 1 טסניתסעטמ (טָצח)

 !סס 06 66ח0ס' ,

 ןראו רביוא (111-16)

 3ט611 סג

 !טניבמ5ק1695 ' ,

 ןסיוא (1-21)

 סצּפת

 'סט685166, תסס תבצנמק ססזס'

 ןסיוא טביילב טייצ ריא

 'םסנ קס6ע106 1:608145 טמפ98י4966'.

 לב ןוא (11-1מ6.)

 ןצמ81
 !ס83226 04 חנמס' ,

 ןגעוו רטנוא -(1-22)

 טמססתטס?מ

 '(168ט6) טמ8סמס'

 רעמ ןוא )/-6( 

 א
 !וגמק16858תל' ,

 לטייא (1-92)

891 

 יתוּסיס (8160810)',

 ץנמיא (1-27), טנמי א

 פסחּססס8 ' , ו 1

 גמ 306 62ק65910מ

 'ןי 15876 סנהעס? סעּפמ
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 טנמינ (1-41 )

 תלוחסתש

 ימססססצ' ,

 ןבלה רניא (1-6)

 +חסזימרטמ

 'אל38' ,

 ן טכא (111-2)

 םאהלמ
 'ס6 ס8ע62ט31' (01. 18ת88ט 7!1901:1)

 106 טסעס 641565 בת 1157 גת 01תסע ?סעתפ פטסמ 85 םאמלטמק 2698

 ןטלהב ןא (1-ש)

 סמ ט8081+ם

 '86סס0 סתם (6104869)' ,

 דרעֿביג ןא שיש

 סתק6ט618

 'טמנתלסתטנסמבווצ' (01. 18מ88ט 1901:52,

 יז  סנמזסנסמ 19223:173 ם.178),

 ךיז טכודב (11-6)

 'ס882265 תנתס' ,

 ןוב (1-5)

 סע

 'ס688', סתנָצ גמ תסססעמ 638160981 1?סןיױװ

 !ס6825'



 ךיליב (1-4)

 ס31688, ךמ ן{כצ סתנצ גמ ססזט 6

 סב1עמסע

 !זוסע6ס 8006062016'+

 ןיגניווציב (תסט ,)

 טססטּפטנ 6

 'סטסניססח6 (00901636)' ,

 ךילדיישיב (111-19)

 + ס69תסץ616//

 !ס:ק1303 13 ,

 ןיגיוֿביג ךיז )6-0 

 'מנקקסמ , סססט' (0?. 1646: 227

 5 .ט. 26-טט6268) ,

 ןקנעדיג - (1-94)

266604662 

 'לתנתע 01', ֿבמ ןופצ סםנָצ גמ 686 56296 04

 !ניסזוסזוססי ' .

 טיזיג (1-22)

261 

 '8ססט99066' ,

 טלעמג (11-31ת+.)

0061 
'465023066/ , 
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 טו ה- (1-22)

 תטס

 !קטהניס , ןכעיס6013 סת' 01. ס6עתּבמ 616 תטפ,

 ןסיוה (1-!;ס)

 הסקפמ
 'סט65186' , 1ם תסססעמ 7106158 60649211צ

 קעס861ט66} 6196606ע6 906 8611ט801ע6 גת םזסעץּפת 15 3568.

 | םייה (133 27)

 םּפָעזח

 !םסתּפטשגנס', בת 1'פצ תסבמפ 'םסתס'+ 6

 תסהתנמק !!תסמֿפשֿבעמ':38 62ק68866 סָצ 2מסעח.

 טרה (1-37 , 11-18)

 תמניס

 יטבג99פ} 98ע11685! 01. ססעתּבמ תּפזנתסמ,

 {סטמ8 גמ 1160198 1603684

 ראו (1-44)

409 

 יטס?סעס } סנסט1סטפנצ ' ;

 טשיא ןטראוו (1-29)

, /'64260666 15' 

 רעו (1-37 , וג)

 טי

 זהו ,

 ןכוז רו (1-22, ע)

 עניו
 יזעצ 169 ט', גמ ן!פצ סחנצ '+8576' .
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 ךילרהניוו  (םז +/)

 21 תססניר 18

 '6506018211צ' ,

 טסיוז (1-20)= טסנוו = טסניוז (11-22)

 ס4. 1010 20=2496ת20859=59 'סלמסעש196, 6156' 1מ תססטסתת 1508

 63 8160330811צ 2383.

 ביורט (1-?1)

 ?ניבס

 '6ננילע , סטײס18',. 1מ תסססעת 7106615פ8 סתנצ

 14 ס:קנס8910ת טעגס 8+ת םבתספת '119., סננילצ סת מס תסהלנ 528'.

 דאל (1-9)

108 

 'ס08856} ססצ'+ סתוצ גמ 986 תססםסתת 58

 6216983סת פמט2106 'סע8:6ע'.

 גאטבעל (1-29)

1000 
 (ןב = טז!

 ךילקנעל (1-5)

16041640 

 'נסתק 826 תבעעסש} סעהטמ' גת 6029ע28-

 61861תסלנסמ +?ס 'עסטמס",

 ןלופ ןעד ןשיווצ (ם-/)

 ?9ט19חמ 860 תסנת

 'ססטא6ס6ת ת6219'. ןמ תסססעמ 1166152 ?תפ

 סענס תסה 319 1866 סתנצ גמ תסנ988ץ36 'ח681', 1158 םתמס1 'ע מס(

 1688?! 2תמ עתגהפתס1 '6ת28226ח8תס קפעסצץ'.



 1ר2

 דיימ (1-28)

 תסעמ '880961' 07. 1154 תסָצסנ |=?עסח סט.

 טּפשטייט (1-29)

 תוס 6503 'ס

 !זבנ66תװסס8' ,

 ןימ (11-ג)

 תוס

 !תמסתס'. 212160381 טבע18ת9 בת תסססמ

 צ+נ 603 52 .

 אייל רכנעמ (1-18)

 תוס מיר 6

 !תּבתמץ 241065'}

 לאמ ךנעמ (1-23)

 'פסתסלבתס8, תּפתצ 63ח069/ ,

 ךילסעמ (11-21)

 נס ( )1610

 'תסהפטנספ'. 1:5/ תספ11 'תסהפטעס' ?סטת8

 61816098ר 1 .

 ךיליונ (1-45 )

 'ץ'6ס08ת+1צ' ,

 אינ (1-36.)

 תֹב

 ' (ם )סטסעי'



 בבא

 טגלש רדינ (1-93)

 ת+ 661501 00

 !'ס828565 ססשזג' ,

 טיטש ףיוא ןדרֶע רעד ןוֿב (1-28)

 '266 טק ?עסזמ תסטעתנתק' ,, 1196ע211צ , '266 טק

 {צסזמ 906 קדיסטמס',

 ןדנע (111-10)

 סתסמ

 'ק182068'. ןמ /65צ 6ת0 ת62תפ סתנצ '6ת6'.

 086 ש0ט16 640609 גת ּפטסת 8 00ת1640 רטווא סעטסי} 946 ט5021

 ןופצ שסעס סע 'ק18065', ט8108 00סט8 1566 גמ א ,

 טכיריגוצ (111-13)

0110 

 'קנסקמעס , 569 (8 98016)',

 ךילגוק (1-9)

1216 

 'פממסג081,, ץסטמס' ,

 טלפיק (1-54)

131 
 יסס+מ615' ,

 ץרעק (דוז-?)

 'ס80016' ,



 םאש (1-6)

 'קעבט} ק8ע95' ,

 ןריוש (1-36)

 בת פה
 יקנסא (466לת)' ,

 קידלוש (1-17)

 5פתט14

 'ס011886066'. ך1מ הבצ סתוצ 'קטננלצ'.

 ןרעווש (13)

 '8ס50685' ,

 סטעטש (1-:26)== ךילטעטש (1-16)

/800691610 . 5 

 !ססמספ1מט811צ' ,

 ןלערטש (1-204)

 50שנס1ת

 'פסעטס , ססתמס' ,

 ךילפמיש (1-8)

 503 זומ1.610

 '4352ע8061ט1 , 80351ט6' ,

 ןקיש

 'סס 866 סס 19'. ןמ ןופצ סתנצ שאנצת

 תסבמנמק 'טס 5600'. זמ תא 8150 אנסמ +מס 12??ס1 תסבתנתפ גמ 1-53.
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 ןבערפש (1-09)

 ניס נג !טס 590624'. ךןמ !9פצ סתנָצ גמ

 ססזוס1מ291009פ 6194 5 ס



 םזממדססת;עהצ

 881808ת , )סע

 1929 "?ט+ 0680210896 06 תסטתבנּפסתסמ תנטס6616ת4 בת 2016ת."

 5000120-818696- 117 (86,)1929-230ע13מ, 50=1.

8688861 , 0 

179088 

1161661 06. 

 םגנמסּפטגת, 5.

 089 ם60318006 טת8 81/80219006 216ח646 גת 66: 602

 פקנ2006 , 16102125

 "םפנס טתּפסמײנצס 669 0166190ת6ת." 1601 58 זא 109=90 ,

 ן'מ6 835טסעצ 02 986 018 ט-90ט065 1 1310019מ), ץנטס-ט161סע

 טַח} 25=+60,

 "1ךמס 206 04 +םס 1160158 18תק3886." 1180980010װפ 01 6

 2011010831081 900163/ (ןסמססמ),} 231-024

 ײס18 +16615מ סע 236016 עמ ססנ8מ." עסטעמ81 04 060050 5

 200 העט

 80680מ625961מ , ע088מ0685

 1פ1 גת 65
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 םטנ:םסע } 958

 1708 26 גטטעסטנ89טע38 1160ע21015) 118תסטנ2.

 0811 , א, 22 ת.ג 1

 1909 "ססעצט," 2ס639מ 200401006018, עס1, 17, אס ץסזא 808 10060מ,

269-273. 

 סטניתס , 660186 04

2905 

 תּפבתטצ , 1616

 1933 ףחס ןנפממהה , 10ת60ת4

238629980+, 1. 14 

 1897 39'08 א0608װנת, 59. 2696נֿפטטנַק} 189/-98.

 עי

1926 

 ו 1390װ8ע , 9.

136 

1610212 

 ?02-28ט1638 , !טיסתטנ 0,

1959 

 1909 "ףצפסקצהקתע." 09639/ תתסץס100660318 טס1. 211, אס {סעא 6

 10מ6סת , 326=295.
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 1י6ט66ת16081 , 1824

 193 "תנס 2126ת2י9 66/ טסעװּפסע 06061006 בת ֿבתזסז 2690מ10ת4611006ת

 א166616/." 2616900ת116 ?טצ 616 0680210296 66 03668 נמ
 ,-- 4: = יע עי 25 ניי. יי = ==

 תסג490180מ6 , 100-111,

 טאפ , 14

 רק  טשטעטסאטעא נעטנעטעטטע טעאטער קאעג 2 הקטטיערטעטעקועטאטימעמש קמא מעטסעטעטאטטקעע

 (?. 1382), 161808, טסנ. 1, 1ת6:06003100.

,2.2 ,0822 

 1958 "תטאופ {סניהמל--!תמ טמענצ 1166158 2060 {נסחמ 986 0810 06ת128."

 טסטצמ81 04 עסאנ5ת 5616165 14, 17-62.

 0822, ?./., 2. אסזיוּבמ 824 1, 50ם62

 1964 66. תונותגפ גסעּפתפ, 1003026ת59

 031מ9פס6יק } ת.

 1938 {?ע31ט896 צ160158 16966נ9 +עסח +תס ץסבע 1533), צבטס ענסלסע

 צדזז , 329-24,

 סס163מ, בת

 1928 (סעמתפ.) 0086 04 006150 ןמצ) אס ץסעא,

 סצטמטהטמ , 14,

 1882 1ט36150286399026 00ע685960084016} 16108162.

 116ע208 , ןוּטעטנמ 1,

 1980 ?מס 18ת232826 02 המת 183מ 0סמוטנצ 7166150 טסעע גמ 606 1380 7
 עא עמו יהטט יוא העמע  עמאקא טמטעעעא עונאפעעעעװעעע=ע יאהאהקטאהההאאאא יה יה יי יא

 2558ץ, 0ס1טחמ018 טמנטסע81+צ .
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 16ע208  ןוםעטֿבת 1,

 =, העי 2... יי 6 עם ----

 םנססזבתקטסמ 828 106 282216.

 19650 "סנמתתתבס1081 768סטעס85 04 ן8זאט5'26 56ץ?6/ ת6?ט65 (1790),"

6 1186 , 1:9=62, 

 ןזגס6616ע } 0,404

 1965 "ץזמס ?םסמס1083 02 תטסהקספל+ 316019פת." ט. ט61מע6108 (66.)}

 רעוא טאטע או יעטסעטערעגגאואהקטאוא רייזי

 1880ס90מ, ת.

 1993 (?מס 310635מ ֿפסטמ פ?עטסלטנס במ 198 5183ט10 קמטנעסמתסםס)} 906

 פהקעּפאמ אזדז , 70-82} עסקע10066 ֿבמ צ, ןוהיא (66,) צ068 4. 3016-טטעמ,

 אס צסניא 1998 220=/20,

70446 , 0369 

 195! "םבצנמק +מס סנינפנמ 0? 316615מ 21216099." 0. 6061016108 (66.)}

 106 736164 04 3:0615מ 1, אסש צסעא , 102-121.

 מתנת , 4.

 1929 "אסע?ט." 030190065 164180מ} טסנ. 111, םסײננת , 867-6704

8006 ,!{ 4 

 1930 "םנ6 463680268 2281967 טמם 616 ?/סעמפ6ע 0366." 261980/ז+0 {ט/ 6

 0680010096 66 0306 גמ 263990018ת26} ץ, 1301-191.
 ראו קאסעטע אקעאא

 18ת88ט , 24

 1900 "ס16 50,206 66 6!1תסנעסמ 61604615 טסת 12תסנת," |!1+9611טמ2סמ

 2גצ 300150ת6מ טסנא9פ/גת06, תס. 7, 20-68,
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 זהתסבט 2. 280 ם. {/302996נמ

 בנו

 1626ני } 8'1ט6 35

 1872 עגטצטס61מ0סס0863690099 118מסשסעטסנטטסמ , 2610236, 1872-1878 .

 ןוטתנסנ , 26686

 1916 "הפתסטטסמ 66 3603150060 00/02010836." סזטמס158 660

 0688ת0018862500876 669 טטססתסטמּפ , 1610218, 92/ 21,

 ןובניסתּבמס } 0869 1

059 

 1360150 131סע8לטס, 1997. טסע8 גט, 383-394.

 ןוטצשסנ35} 11. 808 26 ןםעצ

127 

 112:2013מ ,

 1947 (66.) 229141006418 16401609 2600163 ץ185ע861, 161 !טנצ.

 ןזבדיא 0 צ ס

 193 {ףמפ סנ8ת0861081 0666 02 אסטמּפ)|, 3:6190װ6 פװקעהאמ 10 , 97-136.

 1999 {ַזמ 616056 04? חס 511606 !1סקמ), ע1015װ6 פמקעהאח 212, 1-16.

13048461, 4, 

 2 1891 סע תבמבצנת}, ?עהמא?סזיפ םמ 1814

 1:056ע/} ט1

109 

 סװני1 463816616 , 118116 ,
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 ןזב אסנ ּפסוג.2 (טס413 סם

 1933 םגסנגסס06/ תטזּפט 2361102ת9661ת 502085 1/14015ס0טעק טסעפ66126עטמק

 8ת 21. טממ 22. אסצ, 1922. 2. 81108016ז ט. . תבטפסתססנק |

 26362268561180281 10126נימ םס . 1180 , 106126 .

 ?3מסני} 8.4,

 195 "גמ תמצנצ 0896 0? 8?5ת62נ6 06/ת8ת בת {סטנעסש 022878096ש8."

 ט. ט61מע610מ (68.)} 106 21616 0? 318015מ, 1, אסוז צסא , 113-116.

11 6482 , 160661 

 1998 {2666ת6ג) לס 21מ06ע8 (1998).

 ?11136581 , א,

 1928 {טס'ננ 2146 8 801טס1סמ +ס 4015, ?סס}, 13615מ 18 816 11, 323-29.

 ת69262, 24

 192 {(6ע2ח0891081 06מ8ס/ גת 316615מ), 71101506 11010{1קץ6 1, 11-22,

180-192 , 303-323 

 תנאבתמ, 0

 1934 םנטננס2ע15065?8 (0101108ע811906 תסלנטּפמ טסקמ 21ט-ץ161906 81סע3מ) ,

 עוסציס81: 8קקסםנסמ 2150 גת םנט11096ע-טטאמ . 110תל681 , 193, 194,

20858015{ 54 

 | 1920 תנטעס3 ץסטתס1 ץנ185/861 066022זװ8, קעפ 1, 161 !גטנט}

 תססמ , 06011.

 1946 ףמס ןנפלסנש 02 ?תס /ס65 גמ 1921, 203186610012.
 יי יט עי 126 =

 5888ת , תסט

 1902 ןױמּפ 018656 תנתס גמ 716015מ), 21 80106װ6 אסעפ , 2זע11 , 158-199.
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.1.2 ,9804 

 1956 "ץמס טסס8טטנבנצ 02 906 8!1עפס-םגאמ: 4 858ח0016 6109פ83 0 ג 6

 3146198 1640." טמקטס115066 11,4, 186515, 001ט30012 טמנטסעּפגלע.

 502860מ+לסני } 1.

 1968 "מס תסטסנסקתסתס 04 ןוענטלסמ 3106158: }4 פסטס} 04 ססחקס+נתק

 1041362065 ֿנמ 5682462ע81280104" סס 822ס2 גת 6202, תבטנ8 8

 500860תצסז , 26 808 1!, 1/61תניסנסה

 1961 צנסנפװסת סעט00ע2119װסע/ ט62ט8ץפסי-00166 לס מס 68

 צנ0819ת סנטמסקניּפקמצ } אּסש צסעיא

.8 { 5021080612 

 1938 {עגצעעסטספ-װםתנּפממס --+0ס 016686 קענ4960 1106נ5מ !!סתטתוסמ6 } ,

 צנטס ט169ס תזזז , 23204=312

 50000260 117084030מ

 1939 ותמתהסמ 668 50מ0סאסמ טס11289 הט+ 689 98װ/ 5699 (1921/1929)

8611. 

 5סתשהנעטש }054

 1913 פתסמ ת8ק20011ח0, 2825 (/טמק8צצ);} זסקענתל66 םעססאנעצמ, 1958.

 מושג; ,} 6

 1964 |{?װס 2899 קטניסקסםת טסעפ10מ85 01 19006-עסמּפ , 1786-1890), 0

 1482: 63 ניסנסמ סת תנפ פסט606166מ םנזטתסבצ , תמס 118/ג6 , 320-213,

 1928 {סמ למּפ 11191011081 תסטס1סקחסתס 02 3160198 פקס1ונמַק) םג ע161506
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2 {, 5466185020613661 

1792 

 3 טס19., 1892-18604

 5093981ת6 , א,

 193 ןמסז 7:66198 0:383128966), 11619פ06 פהקנעהעה 2111 , 97-108; עסק,,'ס6

 נת צ. ווביא (66,.)},} 38 2. צס46-טטאמ, אסש צסעא, 1998 , 116-157.

085, 0287168 !, 

1998 

 אס +סנ4 ,

 1161 מס16 , 881

 1883 ן3ט961000ת06049006 סזי8תתבלנא 280 66., 2866/ססעמ,

 1761 םיס10ת , 4

 1922 5068019 מ, 2ס/1נת.

1028 

 1921 (ױמס ץנעפ+ 261ל10מ 02 386 םסטס-טטאמ 806 135 ססזקס96ע29

 צגטס-ט1636/ 11, 280-2804.

 2נ 5מט81686 ם1ת6616את, 1108.

 ןצ16619מ) , 2126װ6ץתס ץ161906 68091ע10066ע6 , ֿפטטקנ.סזוסת ניק

 שסנוגתס 118 17, 9839, 22-90.

 ן249046082: ?מס 116619מ תפ 1ם 0803 38?סעצ), 31ט0-01646ש

 גםנט .7-17 

 {2מ06221604518 בת 986 41פ?סזצ 02 +110019ג)}, 1161906 פתקתבאמ 210,

 (1959) , 97-110, אש (1999) 12-194
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 061 תנסנסת , 4,

 1990 "?עעסמנּפ?סני} 828 ע2צנצ 15ססזיצ 02 1160נ5מ; 28065 228 0000606081

 ץעהתסטסעע ," 0. טסנתעסנסמ (660.)} 106 71616 02 316615מ 1

 אטא צסײא , 73-101.

 1996 "ףמּס 0865 12ת8018865 02 2סתבמס6 56004 824 ךמתסנע תס189נסמ ?ס

 28ע13659 13:66נ195װ," תסחבמסס ?םגנסנסקצ 14, 028=1/03,

 157 {צנ6615מ ?תסמסבסק} 85 8 0106 טס 116616081 ןסטעס: 06 456

 8ת4 606 0613 806 2218481 52318ת08), ץגטס-ט1696+ 2117 (1997-1998)

 101-122, תסקענמ068 גמ 5, 81861 806 1. ןסמעסע (669.), 5םתטס1 אנ2סע-

 סטאמ , אס צסניא , 1958 , 101-122,

 19608 "סנ8 316015פת ?ס6+לשצ גת זנתקטנפל1ס-תעגלפעהנקצ ה6868עס/מ ," שאסעֿס , אט1ג

,100-118 

 19600 {?מס 5עּפ?סח 04 1:0635מ תעסלס-טסאס195), 1101506 פמקעהאמ 24, 65-/1.

 1063 { 4 טסטסמ=-ןזטמסניס0164=8-681 ץ3663 8 36ת16ת06} (תמהנוצפנפ 02 8 132םוצ

 91001:1084+ זגמקט195910 ץנמס)}, +161506 ּפתקזמאמ אאד1ז , 87-92.

 ץזט1תנס1סמ , ט,

 1949 0011626 116615װ4 בת 1מטזס6ט643100 0 386 +1106150 1:2093286 8ת0 0

 ע66150 1146 228 סט1סטעּס  אסש +סניא,

 1953 {'דמס ?םסמסחנס ףלעטסלטעס 02 8 20401318ת {166158 תנ8160ל),}, 96

 פמקנהאה אדדז }121-121  ויסקענמ+96 גת 1308 4. 1016-סטעג, 66. +. גפעאע

 עוסוז ץסניא } 1998 , 221-231,

 1954{ "אס4+6 סת ?זהמּפסענססנסמ, 1ע808116618610ת 8260 016861סת 0? 114169."

 ט. טסגמעסגסת (66.), 26 21616 02 338015װ, 1, אס ץסנא , ט3-6111.
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 "ה תסטזסק206 פסטמ0 5211? גת 0 טו 0{ 8 פטעט1721: !עע/ 6

 04 3160198 טס6/61 2סטסנסקזּפמס ," וה 6)1100608 8 !מסנס 180 סל

 טפלנטססטע8115תס0 6 נפטסענ8, 11, ז88טמ8 , 20/7=221 ,

 1900 {29מע4602210 ןןססעסש 206 סתּפ ןססעסא גמ 3106150: 1061 660קע80תנס

 2פ06סל) , 1650ת6תט 2417 (1999-=60)} , 212-292} צצש (1960-61) , 57-80}

. 180-1.96 

 1901 "?ךמּס 5סטסת 06006י9פ 02 116615מ," טממטס115066 קםמסע 1686 6106 6

 ,(תמוט8ר 116661תק 04 6 13 קט 0 9003169לע 04 !חסע108, 260. 29, 1961.

,0030880 

 1903 "ץסטצ 2180169 ֿנמ 21ננגמקטג81 21816040108ץ ." /טוסע1ס8מ 0סמ+נינ סט5

 ר הו עטהאועהעאעא סעגוועי ערע ראי

4 { 9906 81 

 1963 "ךמס טסש61 פעּפטסח 02 115 02ת03626 1-10 822 0סז 0866 נס 39

 1118 ס6עגמ." טסטניממ1 01 066150 5600165 21ץ 37 =51.

 /נ6נא , 2666

 1909 "סנעהע:סשז--!עבמפבתק ," 1ס6158 ץתסץצס10066182 טס1. 13 , אס צסזא 8תס

 1סת6ססת 3 331=329.

 ץסנ+ , 8

 1968 "ךמס ם60קצ8קם} 02 116015מ 0296 220 ססתססע ץ8ע126108." ןזנסעס1?נ1ח

 תנ 589ע9891סמ } 00ס1טח018 טמבצסעפ19צ ,

 צנטס (צנטס 105916346 ?סע 0ס615ת 2ס8ס2עסת)

 192/ 4880065 ?טמ ץנסנ5ממ סעץ515ע8, 0118.
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28169943, 84 

 1926 סע8א61506 ץ161506 קניםחהסנא / 110900765

 73תס6נ2 } 187861

 טננתב , 1939: 2826 זיס?סעסמס68 86 ץס 101806 58?זיס 715ע861 טס1. זעץ,

 ?3150 ססניּסא 26161ס, 161 תטנצ , 1998,



 8 4 יי די לי

 ( שיהטכ לט בו 1 מג יו סו יי שי עו

 2 אה אס סבא 0 טיי 6 + '

 / א יי א יי 6 : י = צא

 קוש וי טאעד יי 5 6 א

 -: .+זׁשז 6 '} | ביי !ןי 2 2 } א : נז שי יּבונַאש' טאר טל טי

 ' י יי זו יט; לא יי

 = -ידצשושוח-- ששי {



 =ב =

 ןענרעל ןשיר;י ןופ ןֿפוא םעד ןשרָאֿפוצסיוא ןַאלּפ ַא ;("הוכרב אתכסמ ןוֿפ
 -שסידי רַאפ ןבײהוצסיורַא װחּורּפ ַא ןהֿבישי ןיא ארמג ןוא רדה ןיא שמוה
 רשד ףיוא ןשנרעל-ארמג םץעֹנוֿפ תועּפשה יד טשטיסרץעװינוא ןיא ןטנעדוטס
 ןוא םילכה לא אבחנ ַא .רוטַארעטיל ןוא רָאלקלָאֿפ ריא ,ךַארּפש רֶעשידַ;
 קידנבערטש ,טץעברַא ןַײז ןָאטעג ןדײשַאב ןוא ליטש רֶע טָאה וקלהב חמש ַא
 -ראפ ענַײז ןיא ןבעל ןשידַי ןופ טײקכײר יד ךיז ןיא }קינײארַאּפ" וצ
 .ןדניקלַאז ריאמ-בקעי ןגעװ ןבירשעג טָאה רָע יװ ,'.ןטקעּפסַא ץטסגדײש
 ןרָאװָעג ןסירעגרץצביא ןטימ ןיא ןענַײז טעברַא ןַײז ןוא ןבעל ןַײז רָאנ
 .ןיחבהשמ אלו ןידֿבאד לֶע לֿבה ,קיבײא ףיוא

 יקסנַאינרוט הוה



 טרָאװכָאנ

 זיא רֶש ןעװ ,ןעװעג טלַא רעסַאװדלָאג השמ וזיא רָאי קימַײרד ןוא ַײרד
 -ײװשצ ןוא טרעמישרעד .ןרָאװעג ןסירעגקעװַא זדנוא ןופ שיגַארט יוזַא
 סָאװ ,רֿבה ןטנעָאנ ַא ןוֿפ רֿבק ןשירּפ םַפב ןענַאטשעג רימ ןענַײז טקיט
 -עבעל ַא ןעװעג ןבעל ןַײז ןופ רָאי ןביז ץעטצעל יד ןוֿפ ךשמ ןיא זיא
 ןיא גנולײטּפָא-שידַי רעד ןופ סרפשרֶעל יד ,זדנוא ןופ לײט רעקיד
 .םילשורי ןיא טעטיסרעװינוא ןש:;:ץרבעה

 ּגװ ,טָאטשטרובעג ןַײז ,קרָאי-וינ ןוֿפ רֶע זיא זדנוא וצ ןעמוקקג
 -יטיס ןגיה םעניא טלעטשעג טירט עשימעדַאקַא עטשרע ענַײז טָאה רע
 -עטיל ןוא ךַארּפש רעשיזײצנַארֿפ ןוֿפ דלעּפ ןֿפיוא רקיִע רֶעֹד ,שזדעלַאק
 .זירַאּפ ןיא ןָאברָאס ןיא ךיוא טנרעלעג רעטעּפש טָאה רֶע סָאװ ,רוטַאר
 רעַײנ ַא ןיא קֶעחַא ל"ז השמ רֶעבָא זיא םעידוטש-ר;:ודַארג ץנַײז ןיא
 ןיא רוטארעטיל ץש:ערבעה קיטַײצבַײלג ךיז ןענרעל םָאד :גנוטכיר
 -ָאָק ןיא קיטסיװגניל ששיד; ןוא ענײמעגלַא ןוא טעטיסרעװינוא-הֿבישי
 ןקידנגײא ןַײז ןוֿפ גָאזנָא רעד ןעװעג יא טעטיסרעװינוא-ץיבמָאל
 ןוא הבישי - ןטלעװ ערעדנווזַאב ײװצ טקינײארַאֿפ סָאװ געװ ַא ףיוא גנַאג
 ַא ןוא ןימאמ ַא ,םיא ַײב ןבָאה ץינָאמרַאה רעליטש ַא ןיא .ץימץדַאקַא
 ךיז טּפַאשנסיװ ןוא המכה ,הרוּת ןוֿפ ןטלעװ ץדײב יד טָא ,םימש-ארי
 ןוא ןעװעג הלוש זיא רֶע ןעװ ,טײלגַאב םיא ןוא םענײא ןיא ןטֿפָאהַאב
 :הֿבישי ןיא טנרפעלעג רדסּב ָאד ךיז טָאה רֶע ,םילשורי ןיא טצלעזַאב ךיז
 ןביוהעגנָא ךיוא םץלד ְךָאנ טָאה רֶע וח ,ירטיא תֿבישי רעד ןיא רעירֿפ
 טָאה ךַײלג וצ . רוא-הרוּה  הֿבישי רָעֹד ןיא רעטעּפש ןוא ,רוציש ַא ןגָאז
 רֶצֵירֿפ ,טעטיסרעװינוא ןיא שידַי ןוֿפ רערעל ַא יװ טעברַאעג רדסּב רֶע
 ןביוהעגנָא טָאה רֶע ּוװח ,םילשורי ןיא טשטיסרעװינוא ןשַיערבעה ןיא רָאנ
 ןוֿפ ןטסקעט ץשידַי ןוֿפ ךַארּפש רעד ןגעװ - טץיצַאטרעסיד ןַײצ ןטײרגוצוצ
 (רעדיל "ץשירָאטסיה7 ןוא סעמַארד עשילביב) טרעדנוהרָאי ןט18 ןוא 7
 יד ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא - גָארּפ ןיא ןוא םַאדרעטסמַא ןיא טקורדקג
 -רעביא ןוא טײקנדײשַאב ןַײז .עץעֿבש-ראב ןוא הֿפיח ןוֿפ ןטשטיסרעװינוא
 וצ ריבסמ טײקטײרג עקידנעטש ןַײז ,תוֿפי םינּפ רֿבס ןַײז ,טײקנבעגעג
 ןוא םידימלת יד ןגיוצשגוצ םוטץעמוא ןבָאה ןפלעהוצסיורַא ןוא ןַײז
 ןָא טָאה סָאװ רֶערְעֹל םוצ טֿפַאשביל ןוא ץרא-ךרד ײז ַײב ןֿפורעגסיורַא
 ײז יװ ןגעװ טַײנ טכוזְשג ןוא ןלַאירעטַאמ ץַײנ ײז רַאֿפ טײרגעג רעהֿפיוא
 .רעַײט ןוא טנֶעָאנ יוזא ןעװעג םיא ויא סָאװ ךַארּפש יד ןענרעלוצסיוא
 -8אב ה"ע רעסַאװדלָאג השמ טָאה ןעגנו:םַאב יד טָא ןוֿפ ןעמָאר יד ןיא
 ןוֿפ גנוצעזרעביא עשַיערבָצה יד דימלה ןקידנדער-ש:ערבעה ןרַאֿפ טעברַא
 -נרעל סרערעל םענעברָאטשרַאֿפ ןַײז - שיד;-שזדָעל סבײרנַײװ לאירוא
 ןוא ןטעטיסרץעװינוא יד ןיא טעברַא רעד וצ טסַאּפעגוצ סע ןוא - ךוב
 .טצינַאב טציא טרעװ םָע 1װ ,לאר'שי ןיא ןלושלטימ

 ןּפעש סרטסַאװדלָאג השמ ןיא טְשרֶעהֶעג טָאה סָאװ ץינָאמרַאה עקידנגײ א יד |
 -ןײמעגלַא םעד ןוא ןשיד?;-לענָאיצידַארט םעד - ןלַאװק עדײב ןופ
 -רָאֿפ ץנַײז ןוֿפ סעמֶשט יד ךיוא טמיטשַאב םתסה-ןמ טָאה - ןבכעלטּפַאשנסיװ
 הרהזא") רֿפס-רסומ ןשידי ןטשרֶש םעד ןוֿפ זי לַאנַא -ךארּפש א :ןעגנוש
 ןוֿפ ןעגנוצעזרביא עשידַי ןגעװ ןעגנוטכַארטַאב ;(ה פר אקארק ,.םישנ
 גנוצעורעביא רעשידע ןכז ןיא ץיגָאלָאנימרעט סדניקלַאז .ם.י") ארמג
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 רעד ןיא קרעװ ַא רעביא ץידומׂש עשיטסיװגניל ַא :םישנ הוהזָא)
 (טרעדנוהרָאי ןטנצכעז ןוֿפ ךַארּפש רֶעשידַ;

 ןוֿפ

 רעסַאװדלָאג השמ

 םָעֹד ךרוד 1982 רעבמעצעד ןבעגעגפיורַא
 םַײב םעידוטש טשידַי ערעכעה רַאֿפ רעטנֶעצ--ךשרנַײװ פקַאמ
 י"נ ,קרָאי-וינ ,ָאװַ - טוטיטסניא ןכץעלטֿפַאשנסיװ ןשידַת

 םעד ןוֿפ ץנעװבוס ַא ףיוא
 קיטסינַאמוה רַאֿפ דנָאֿפ-תומלוע ןלַאנָאיצַאנ

 רֶעד ןוֿפ ץידיסבוס ַא ןוא
 רוטלו ק רֶטְשידַײ רַאֿפ ץיצַאדנוֿפ רעלַאנָאיצַאנ


